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Bodor Viktória: 
 

Az emlékezés formációi természeti képek viszonylatában  

(Tóth Árpád költészetében)
1
 

 

 

   Kutatómunkámban az irodalmi emlékezés motívumát vizsgálom, mely valamennyi versben 

fellelhető, de más-más nézőpontból közelítik meg az egyes alkotók. Az emlékezés utalhat egy 

konkrét személyre, tárgyra, eseményre, pillanatra, kifejezve az idő múlását. Például Radnóti 

Miklós több versében tájképek, József Attilánál tárgyak által, Ady Endrénél konkrét 

történelmi esemény – a világháborún keresztül, míg Kosztolányi esetében az elvesztett 

gyermekkor válik az emlékezés tárgyává. Az általam választott szerző Tóth Árpád a Nyugat 

első nemzedékének tagja, versei mégsem kaptak akkora hangsúlyt, mint költőtársai 

Kosztolányi Dezső, Ady Endre vagy Juhász Gyula. Ahogy Makay Gusztáv is kiemeli a szerző 

ritkán megjelent verseskötetei nem keltettek akkora érdeklődést, mint pályatársaié, költészetét 

ugyan elismerték, de nem volt áttörő sikere.
2
 Kutatásom során arra a megállapításra jutottam, 

hogy munkásságát kevesen dolgozták fel, az életéről szóló szakirodalmi művek száma 

csekély, emellett a meglévő tanulmányok is régiek, így Tóth Árpád költészete új kutatási 

területet nyitott meg számomra, melyben az emlékezés alakzatát vizsgálom. Életművét 

áttanulmányozva megállapítható, hogy rengeteg motívumot használ költészetében: az 

évszakok, a napszakok, a fa, növény, virág, a hold, a csillag, a fény, a hajó, vagy a hétköznapi 

életből kiemelt pillanatok  mint egy utca képe, egy séta, egy táj látványa képes megihletni a 

szerzőt.
3
 A természeti képek és pillanatok a lírai én konstruálása, melyben egy adott érzés, 

gondolat, élmény, esemény kap helyet. A verssorok sokszor múltbéli eseményt idéznek meg, 

de az is előfordul, hogy maga a természeti kép rejti magában sajátos változatosságával, 

változóságával a múltat, melyet a jelennel szembeállítva értelmez. Ebben az esetben a 

természeti jelenség, vagy az ezáltal képzett metafora mutatja meg az emlékezés mikéntjét. 

Egyetértek Kardos László azon megállapításával, hogy Tóth Árpádnál nehéz elhatárolni az 

egyes verseket egymástól, mert egy költemény több témát dolgoz fel, mindemellett színes 

érzelmi-hangulati motívumokat bont ki újabb és újabb képek sorában, különféle lírai 

helyzetekben.
4
 A változatos téma és képhasználat mellett, eltérő műfajokkal is találkozhatunk 

költészetében. 

   Barta János kiemelte, hogy Tóth Árpád verseiben hangsúlyosan érvényesül, végighúzódik 

az egész életművön a költő kötődése az év- és napszakokhoz. Poézisében az időélmény és az 

életélmény összefonódik, és különös esztétikai minőséget tud létrehozni. A költő által 

megjelenített napszaknak, évszaknak, tájnak, mindig van szimbolikus töltése, melyben a 

végesség és végtelenség, a változás és megmaradás, a keletkezés és az elmúlás érhetők tetten.
5
 

Ahogy múltak a húszas évek, Tóth Árpád lírája elkomorodott. Verseiben egyre nagyobb 

számban jelent meg a délután, az alkony, az este és az éjszaka. Ezzel párhuzamosan, mintegy 

kauzális összefüggésben, a poéta tekintete és hasonlatanyaga megváltozott, a földről az ég 

felé fordult. A korábban kézzel elérhető, a hétköznapi élet elemeit kitágította a rideg, 

sejtelmes kozmikus világ felé.
6
 E versek kategóriájába tartozik a Kaszáscsillag című verse, 

mely a költő kevésbé emlegetett és elemzett műveinek az egyike. Jelen vers kitűnő példa a 

                                                      
1
 Az írás az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-17-2 kódszámú ÚJ Nemzeti Kiválóság Programjának 

Támogatásával Készült 
2
 MAKAY Gusztáv, Tóth Árpád, Budapest, 1967, 7. 

3
 BARTA János, Ma, tegnap, tegnapelőtt, Debrecen, 1990, 135. 

4
 KARDOS László, Tóth Árpád, Akadémiai Kiadó, Budapest, 1965, 279. 

5
 BARTA, Uo., 137. 

6
 BORBÉLY Sándor, Klasszikusok rangrejtve, Költőportrék és verselemzések, General Press Kiadó, 1996, 152. 
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természeti képek általi múltidézésre, melyben a csillagok, az éj képe indítja el a 

gondolatfolyamot, ahol a versbeli szemlélő az idősíkok váltakozásával, valamint a 

megszólított személy titokzatosságával érzékeltet. A cím értelmezésével kapcsolatban 

célszerű a kritikai kiadást megvizsgálni, mert eltérő módon tüntetik fel a címet az egyes 

kiadványok, hol egybe, hol pedig különírva. A vers címét elolvasva az volt az első 

gondolatom – a „Kaszás csillag” koncepciónál maradva , hogy a kaszás a sötétség, a 

mélység, a halál jelképe. Ezzel ellentétben a csillag fent van az égen, fényes, a boldogság, 

nyugodtság képét sugározza. Miután megnéztem az eredeti kötetet, láttam, hogy egybe van 

írva a cím, tehát tulajdonnévként értelmezendő. 

   Szerkezetét tekintve a vers hat strófára tagolódik. Rögtön az első versszakban egy 

helyzetkép tárul elénk. Este van, a lírai én kint van a szabadban, megadja magát a konkrét 

helyszínt is: a budai Várbástyát. Nézi a csillagos eget, mereng, gondolkodik. Ez a 

költészetben mindig valamiféle sejtelemmel, transzcendentális, mitikus dolgokhoz 

kapcsolódik. Az est képe összekapcsolódik a gondolkodás, az írás és az álom fogalmával. 

 

Ülök künn a Bástyán, 

Tűnődöm a csillagok 

Néma fordulásán 

 

   Emberarcúvá teszi a csillagokat, megszemélyesíti őket, előre jelezve, hogy útmutató 

válaszukra vár. Az emberi egyedüllét képzetköre összekapcsolódik a csillagok sokaságával, 

megjelenik az egyén és az univerzum, melyet az egyes és többesszám használatával tesz 

szemléletessé. 

   A második versszakban a lírai én beszédhelyzete megváltozik. Múltbéli szemlélődéseket 

idéz föl, múlt időt használ. 

Hányszor néztem akkor őt 

Fájó órák éjén. 

 

   Az „akkor” nem csupán időhatározó, hanem mutatónévmási funkcióval is rendelkezik, 

kihangsúlyozza a következő sor fontosságát. A „fájó órák éjén” kezdetű sor szövegsajátsága, 

hogy inverzió fedezhető fel (fájó éji órán) benne, és kétszeres metaforát tartalmaz. Egyfelől, a 

lírai énnek volt fájdalma, saját érzéseit átvitte az órára, átmetaforizálta, hiszen egy tárgynak, 

az órának nem lehetnek fájdalmai. Másfelől, az „órák éje” szintén metafora – a személyiség 

sötét, belső hangulata tevődik át az órára. A kétszeres metaforát az óra és az éj képe adja, 

melyet a lírai én jelként érzékel. A csillag leírásába állandóan belecsempészi a lírai én alakját. 

 

Virrasztott a téli ég 

Kopár meredélyén 

 

   A rákövetkező sorban ellentétet fedezhetünk fel az ég és a meredély között, melynek 

hétköznapi jelentése: meredek lejtőn. Hangzásában, rímhelyzetében, ott rejtőzik az éj is, és 

ezzel egy fentlent-szembenállás képződik, a magasság végtelenségének kitágítása és a 

mélység félelmetessége között, amit összeköt a sötétség. 

 

Ő az örök Orion, 

a vén Égi Ember 

 

   Az Orion, a Kaszáscsillag másik megnevezése, szinonimája. Ahogy azt az asztrológiából jól 

ismerhetjük, az Orion az egyik legismertebb és leglátványosabb csillagkép a déli égbolton. A 

világ minden tájáról látható, Magyarországon télen figyelhető meg. Utal állandó jellegére, 
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hiszen ott van az égen, világít, véd, olyan, mint egy lámpás. A „vén Égi Ember” nagybetűvel 

való kiemelése, megszemélyesítése egyben megszólítás is, mintha tanácsadói lennének a lírai 

alanynak. Antropomorfizálja, emberként jeleníti meg, amit, ha névként szemlélünk, akkor 

szimbólummá válik. Mélyszerkezeti jelentését tekintve a szóhasználattal előkészítette, hogy 

többnek és másnak lássuk, mintha egy égi teremtmény lenne. 

   Látszólag egy oppozíció mozgatja a verset: a lírai én, aki ül a várbéli bástyán, és a nagy égi 

csillag, ami fent ragyog az égen. A lírai én állapota is ott van a versben, a tökéletes égi 

emberhez képest, ő nemcsak kisember, de negatív érzése is van, s ez az Égi Ember vigaszt 

nyújt számára, vele együtt virraszt. Az „örök Orion” képe ellentétben áll a halandó ember 

múlandóságával.  

   A harmadik versszakban három kulcsfogalmat emelnék ki: a fontosság, a fény, és az 

értékesség hármasságát. 

 

Ne félj öcsém, istennek 

Kisebb teremtménye! 

 

 

   Olyan, mintha valami biztatást várna a lírai én. A fiatal fényekhez képest az Orion bölcs. Az 

„én” tanácsot akar kérni, bár kevésnek érzi magát a csillaghoz képest. Természeti képek által 

egy olyan szituációt fest az olvasó elé, mintha egy fiatalabb tanácsot kérne az idősebbtől, 

olyasvalakitől, akiben megbízik, akinek tekintélye van előtte. 

   Az oppozíció, a nagy, hatalmas, lénnyé növesztett csillag és a halandó kisember viszonya 

között mutatkozik meg. Ő is Isten teremtménye, mint a lírai én. Segítséget nyújt, egy olyan 

képességre figyelmezteti, amely a csillag sajátossága.  

 

Fény vagy te is, lobogj hát, 

Melegíts és égess, 

 

   A fenti sorok a tűz képzetkörét idézik. Csillagképzetkörből származó segítségnyújtás 

módozatát mutatja. Egészen a csillagtól – az emberig mozog ez a metafora. Egy fordított 

látószögnek lehetünk tanúi, mert eddig a lírai én szemlélte a csillagokat, de most a sötét 

égbolton világító csillagok fényükkel világítanak a földre, tehát horizontális látásmódról – 

vertikális nézőpontra vált. 

   A negyedik versszak megszólítással kezdődik. A „tavasz akar lenni” megszemélyesítés, de 

van benne valami kényszerítettség. Mint ahogy az ember az évszakváltozást sem tudja 

sürgetni, hogy télből tavasz legyen, úgy a lírai én sem tudja megállítani az idő múlását. A lírai 

alany tudja, hogy már elmúlt a fiatalsága, időskori szemlélődéséből azonban szeretne kitörni, 

újraélni a régi korok eseménydús élményvilágát, de az idő megállíthatatlansága miatt ez már 

lehetetlen. Ez a strófa a jelenben játszódik, tél után jön a tavasz, mely egy új év kezdetét 

jelenti, egyben az élet folyamatosságára, körforgására utal. Ahogy az évszakok váltakoznak, 

úgy változik az ember is: az évszakok változása pedig törvényszerű. A körkörösen mozgó, 

hervadó, majd megújuló természeti képeket ellentétbe állítja az élet megállíthatatlan 

múlandóságával. A tavasz nagy kezdőbetűvel való kiemelése értéktöbbletet jelent. A szokásos 

asszociációkkal ellentétben most itt a tavasz pusztulást, eltűnést, halált hoz. Egy metaforával 

mutat rá („Kamasz-fények villogják”) a fiatalság és az elmúlás érzékeltetésére. A „villogják” 

szó utal az idő és az élet múlandóságára, az öregségre, hiszen a korábbi fényforrás itt már 

csak pislákolás. A két fényhatás különbözősége – a természetes fény és a mesterséges fény 

ellentétet képez, ahogy a tavasz elnyomja a telet, a tavaszi vad fények a csillag erős képét 

halványítják el. 
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Furcsa, vad reflektoruk 

Vén fényünkbe lobban, 

Öreg csillag, Orion,  

Hát lenyugszunk mostan? 

 

   A versszakban végighúzódik egy grammatikai oppozíció is, mégpedig a T/1. és a T/3. 

személyben való ellentét. A T/1. személyazonosság a mi és a csillag párhuzamba állítása, a mi 

elmúlásunkkal. A versben második alkalommal jelenik meg Orion, öreg csillagnak nevezi, 

mely utal a tapasztaltságra, a bölcsességre. Oximoron fedezhető fel a fentebbi sorokban, 

hiszen az állandóságot, a bölcsességet, magát az Oriont hozza párhuzamba valami új, számára 

furcsa, talán ismeretlen létezéssel, mesterséges fénnyel. A „kamasz-vén” ellentétpár 

szembeállítja a fiatalságot és az öregséget, az elmúlást, az idő múlását emeli ki. A versszak 

végén található kérdés, belenyugvást sugall, nem lázad, elfogadja sorsát.  

   A 3. és 4. versszak együtt tekintve az én és a csillag viszonyát fejezi ki. Nem pontos az 

allegória, mert nem azonos a beszélő és a csillagkép. A lírai én mindig eltérő helyzetben 

mutatja magát, míg a harmadik versszakban alárendelt szerepet ölt magára a beszélő, addig a 

negyedik versszakban már azonos félként tekint az Orionra. Tisztázatlan a lírai én és a csillag 

viszonya, a költői trópusok (megszemélyesítés, szinesztézia) segítségével elhomályosítja az 

én és a csillag hierarchikus viszonyát. 

   Az ötödik versszakot megszólítással kezdi, mely háromszoros megszemélyesítést foglal 

magában: 

 

Csillagapám, fénysubás 

Öreg égi pásztor, 

 

   Az Égi Emberből, öreg égi pásztor lett, ez egy antropomorfizáló elem. A pásztor a 

hétköznapi szóhasználatban vigyáz a nyájra, tehát védő, óvó funkcióval ruházza fel a 

csillagot, mert az ég is vigyáz az emberre. 

 

Vagy tán dac az, amit most,  

Búcsúzva példázol? 

 

   A csillag példa, segítség: valaki bölcs, öreg, akinek szava van, akiben meg lehet bízni, aki 

bölcsességével, tapasztalatával utat tud mutatni.  

 

S száz év múlva kelni majd 

Örökfényű arccal? 

 

   Megjelenik a jövő képe, melyhez szeretne csatlakozni, szeretne a részévé válni, mert annak 

a fénye örök, kitartó, de periodikus is, mert lenyugszik. Ő elmegy, de a beszélő marad. 

   Költővigasz, utalhat magára a költészetre, az alkotásra, ha száz év múlva újra előveszik a 

verseit, akkor az emberek ismerni fogják. A csillag fél év után újra felkel, hiszen ez a 

természet törvényszerűsége, ezáltal utal az idő múlására, saját maga és a csillag képe között 

von párhuzamot. A különbség fokozatosan csökken, a lírai én már önmagáról beszél. Az 

„örökfényű” szó utal arra, hogy művei fennmaradnak, az utókor emlékezni fog rá, de a 

Kaszáscsillag nem látható állandóan, csak az év bizonyos részeiben. 

   A hatodik versszak szintén a jelenben játszódik, megadja a napszakot: este van. Az utolsó és 

az első versszak némi módosulással, de keretet alkot. Valami megszűnt, valami véget ért. Ő 

elmegy, de a beszélő marad, az égitest és az ember párhuzama itt is érvényesül, a beszélő a 
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csillaghoz képest beszél, gondolkozik. A befejezés egyfajta megnyugvás. Nem szűkült be a 

tér, a halál felé haladó lírai én mutatja önmagát. A csillag felbukkanása bizonyosság, az övé 

bizonytalanság. A természet törvényszerűségét megváltoztatni nem lehet, a csillagok sok száz 

évig ragyognak az égbolton, nem tudhatja az ember, hogy mikor ér véget „életük”, ezzel 

szemben a földi halandó élete sokkal rövidebb, a csillag világítása bizonyosság, a lírai alanyé 

bizonytalanság. A múlt az emlékezés által válhat a jelen és a jövő részévé. Nemcsak egyszerű 

visszaemlékezésnek vagyunk tanúi, hanem egy kivetített jövőből történő lehetséges 

visszaemlékezés valósul meg, ami értelmet ad a mostani életnek. A jelen történések, és a jövő 

megértéséhez, megéléséhez szükséges az emlékezés, mert ez ad tapasztalatot. 

   Szintén e kategóriába sorolható az 1923-ban keletkezett Ez már nem nyári alkonyat című 

verse, melynek címe magába foglalja az idő múlását, s egyben előrevetíti a vers hangnemét is. 

Az időhatározó szó „már” kiemeli az idő megállíthatatlan múlását, és valaminek a végét 

sejteti. Ezt tovább fokozza az „alkonyat” szó, mely az éjszaka kezdete, s egyben a nap végét 

jeleníti meg, a naplementét közvetlenül megelőző, sötétedéssel kezdődő időszak, mely a teljes 

besötétedésig, az éjszakáig tart. A költészetben többletjelentéssel bír az alkonyat szó, mely 

utal a napszak és az élet végére, hanyatlására, az alkotási motiváció végességére. Németh G. 

Béla ír az időszembesítő verstípusról, mely gyakran önmegszólító versbe vált át. A jelen-

múlt-jövőt szembesítő állítmányok, határozószók nem egyedül helyezkednek el, ezt erősítik 

az idő-ok viszonylatokra épült logikai-retorikai elemek, melyek valamilyen időmozzanatot 

hordoznak, az időbeli egymásutánra s az idők szembesítésére utalnak.
7
 

   Szerkezetileg három részre tagolódik a vers. Az első kettő, és az utolsó két versszak keretbe 

foglalja a költeményt. A vers kezdete eszünkbe juttathatja Petőfi Sándor híres költeményét, a 

Szeptember végén c. verset: „Még ifju szivemben a lángsugarú nyár / s még benne virít az 

egész kikelet”, s akkor megkaphatjuk Tóth Árpád expozícióját: „Még ifjúságával tüntet a 

nyár, / Még dagadóra szítt kebel a domb”.
8
 

   Az első két versszakban a nyár, az ifjúság, a boldogság jelenik meg természeti képekben 

kifejezve. A könnyed rímek egy kellemes nyári délutánt festenek az olvasó elé. Ez az évszak a 

boldogság, a nyugalom, a kiteljesedés jelképe. A vers elején megjelenő természeti képek, 

metaforák, megszemélyesítések érzékeltetik az élővilág dinamizmusát, életre kelését, magát 

az életet. A természeti képek életszakaszokat, érzéseket, fogalmakat jelölnek (ifjúság, 

csókolózni, titkolják), melyek az első versszakokban még a jelen pillanat részei. Az 

emlékezés az idő előrehaladtával idéződik meg, ellentétet hoz létre a pillanat, a múlandóság és 

a jövő között. A „még” négyszeri, anaforikus ismétlése nyomatékosítja a megjelenített 

pillanat múlékonyságát, átmenetiségét. A lírai én saját érzéseit, gondolatait vetíti a természeti 

képekbe, és az évszakok váltakozásával, a különböző korok megidézésével érzékelteti a múlt 

értékvesztését, a jelen sivárságát.  

   A harmadik versszak megtöri ezt a nyári, hancúrozó gyerekekhez hasonlított idilli állapotot, 

egy hirtelen váltás történik, a „de” ellentétes kötőszó vezeti be a hangulat, és egyben 

napszakváltást. A nyári, vidám, fényes, nappali boldogság eltűnik, s helyébe az alkonyodó 

sötétség lép. 

 

De estefelé hirtelen 

Elkomolyodik a világ – 

Ez többé már nem nyári alkonyat, 

Fájdalmasak a fák. 

 

                                                      
7
 NÉMETH G. Béla, 7 kísérlet a kései József Attiláról, Tankönyvkiadó, Budapest, 1982, 175-176. 

8
 BORBÉLY Sándor, Klasszikusok rangrejtve, költőportrék verselemzéshez, General Press Kiadó, 1996, 169-171. 
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   Számtalan költői alakzattal találkozhatunk a versben, ebben a strófában például az 

„elkomolyodik a világ” és a „fájdalmasak a fák” megszemélyesítésével. A lírai alany a 

természet harmóniáját párhuzamba állítja lelkével, mely között éles oppozíció figyelhető meg. 

A lélek háborodottsága felülírja a természet harmóniáját. Itt a harmadik strófában megismétli 

a vers címét, némi módosítással. A kiegészítő szó: „többé” határozószó funkcióban azt az 

érzetet kelti, hogy soha többé nem jön vissza ez az élethelyzet. 

   Az ötödik strófában újra megismétlődik a verscím, és a megszemélyesítés is. 

 

Most álmodja mélázón vissza tán 

A nyolcvanmillió éves nyarat, 

Mely eónokkal ezelőtt 

Ontotta rá az ifjú sugarat. 

 

   „A hatodik versszakban a költő térben és időben nagyra tágítja a vers optikáját. Eónokkal, 

azaz évezredekkel lép vissza az időben. Nosztalgiával álmodja újra a földtörténeti középkort, 

csodálja az őshüllők formagazdag csoportját, miként fejlődnek és pusztulnak” - olvashatjuk 

Borbély Sándor elemzésében.
9
 Az egykori „nyolcvanmillió éves” nyár önfeledtsége után 

ismét ellentétes kötőszó ébreszt bennünket a jelenre. Borbély Sándor kiemeli, hogy 

megdöbbentő, hogy az őslény a boldog, és a modern ember élete boldogtalan, annak ellenére, 

hogy mind a kettő szörnyeteg.
10

 Ez egy költői túlzás, melyben a lírai alany érzékelteti a két 

idősík közötti különbséget, és az évmilliók alatt formálódó világot tekinti értéknek, melyet 

romba dönt a jelen kilátástalansága. A jelen és a távoli múlt szembeállítása, történelmi 

távlatba helyezi az eseményeket, melyek kutatások által bizonyított emléksorozatok. E 

kontextusban felmerül a kérdés, hogy a tudomány által bizonyosnak vélt források, tárgyi 

emlékek stb. mennyire tekinthetők hitelesnek, milyen emlékeket konstruálnak az egyének 

gondolataiban. A lírai én nosztalgikusan gondol vissza ezekre az időkre, melyekről biztos 

tudása nem lehet, hiszen nem élt ezekben a korszakokban, meglévő ismeretei szakirodalmi 

emlékezetekre, tárgyi forrásokra szűkül. A megidézett földtörténeti korszakok, a 

dinoszauruszok és a jégkorszak említése után, a tizedik strófában ismét a jelenben vagyunk, 

az ábrándos emlékképeket felváltja a jelen pillanata. 

   A lírai én úgy gondolja, hogy többé már nem lesz nyári alkonyat, közeledik az ősz, az 

elmúlás, maga a halál megsejtése is közrejátszik. Az utolsó két strófában a beszélő búcsúzik a 

nyártól, a fiatalkorától, az élettől. A lírai én csak az utolsó előtti versszakban azonosítja 

önmagát, mint a nyári alkonyat élményének megfigyelőjét: „Bús ember, megállok a fák alatt”. 

Az E/1. személy használatával kifejezésre juttatja az „én” fájdalmát, panaszát. Az előző 

versszakokban a múlt értékeit, múlt csodáit vette számba, egészen az őstörténetig 

visszavezetve, itt az utolsó két strófában jelen időbe vált, a cím másodszori ismétlése 

nyomatékosít, hogy elmúlt a boldogság, számára már csak az öregedés és a betegség marad. 

Önmaga pusztulását a természet pusztulásával együtt képzeli el.  

 

Hiába. Elszaladt a nyár. 

Bús ember, megállok a fák alatt. 

Elkomolyodik a világ, 

Ez többé már nem nyári alkonyat. 

 

   „A látvány és a látomás izgalma szabadon rendezi a versszakok sorkombinációit”.
11

 A vers 

elején megjelenő nyár, hirtelen őszbe vált át, az ősz képét idézi a „rozsdásodó levél” metafora, 

                                                      
9
 BORBÉLY, Uo., 170. 

10
 BORBÉLY, Uo. 170. 

11
 BORBÉLY, Uo. 171. 



 

 

 

13 

 

mely kettős értelmezést tesz lehetővé. Egyrész utalhat az évszakváltásra, ősz van, amikor a 

színes levelek lehullanak a fáról, ezzel fejezi ki az élet múlását, az öregedést. Az irodalomban 

az ősz mindig az elmúlás, az öregedés toposza. Másik értelmezése, hogy a levél az maga az 

ember, az élet, amely „rozsdásodik”, öregszik, romlik az állapota, mely utalhat a betegségére 

is. 

   Tóth Árpád verseiben a múlt tág kontextusban értelmeződik. A visszaemlékezés által 

megtörténik az esemény felidézése, de ez már sosem lesz valóságos, mert egy megfakult 

emlékkép, egy elmúlt pillanat.  Jelen versekben természeti képek által (éj, csillagok, Orion, 

tavasz, tél, nyár, alkonyat), de más verseiben az is előfordul, hogy korábbi költőtársak, vagy 

konkrét események megidézése segít az emlékezés maradandóságnak megörökítésében. Az 

évszakváltás érzékelteti az idő múlását, melyet a lírai alany szomorúan vesz tudomásul, és a 

csillagok pislákoló fényébe rejti saját lényegének forrását. A másik vers kapcsán szintén a 

természeti képek, a megidézett régi korok hívják életre az emlékeket, melyek részben csak 

elképzelt emlékek, egy meglévő ismeretre épített asszociációs halmaz, de mégis képes az éles 

oppozíció megképzésére. Az idő múlása, a múlt és a jelen szembenállását eredményezi, 

melyben a lírai én fájdalmát fejezi ki, az elmúlt boldog, ifjú évek felett. Ennek következtében 

az emlékezés itt sem puszta felidézés, hanem lehetőség az emlékanyag újraértelmezésére, a 

korábbi tapasztalat újabb szemszögből kerül bemutatásra – nincs emlékezés az emlékező 

sajátos, pillanatnyi nézőpontja nélkül. A régmúlt események ma már nem értelmezhetők 

abban a viszonylatban, amit az eredeti pillanat adott, mert az elhomályosul, elfelejtődött, 

elveszett. A múltidézés nem más, mint emlékképek konstruálása, a modernség 

múltfelfogásának, az emlékezés szerepének értelmezése szerint nem az a fontos, hogy mi 

történik, hanem az, hogy hogyan látjuk azt a képet, amit a világról alkotunk. Nem a múltbéli 

esemény a fontos, hanem az, hogyan emlékszünk rá. Amikor a múltat felidézzük, akkor 

emlékképekből konstruálunk valamit, de az nem a múlt, hanem annak leképzése csupán.  
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Csirmaz Laura: 
 

A babonás látásmód nyelvi-poétikai összefüggései Mikszáth Kálmán novelláiban 

 

 

 

   Kutatásomban a mikszáthi novellafüzérek narrációjának sajátos beszédmódját vizsgáltam. 

Sokat foglalkoztam azzal, hogy milyen szerepet tölt be a korlátozott mindentudó elbeszélő 

szólamába beépülő szóbeszéd a mikszáthi novellák elbeszélt világának megteremtésében. 

   A klasszikus novellai hagyományokra, az anekdotikus és balladisztikus novella jellemzőire 

koncentrálva olvastam újra a műveket. A következőkben tehát a műfajpoetikai és 

nyelvhasználati sajátosságokat szeretném bemutatni Mikszáth Kálmán A tót atyafiak és a Jó 

palócok című novelláskötetének szövegeit áttekintve. 

   Olvasási tapasztalataimat jelentősen formálták az elmúlt évek szaktudományos kutatásai, 

így például Bengi László, Eisemann György és Gintli Tibor munkái. Emellett sokat 

merítettem az iskolában elsajátított ismeretekből is. 

 

   A novella  

   A novella kisepikai műfaj, Boccacciótól eredeztetjük. A szó jelentése újdonság. A 

novellákban a történetvezetés lineáris, az alaphelyzetből különösebb kitérők, epizódok nélkül 

jutunk el a végkifejlet felé. Poentírozó, csattanószerű zárlat jellemzi ezt a műfajt. A történések 

zárt térben és időben, kevés szereplővel játszódnak. Mindezeket Mikszáthnál is 

megfigyelhetjük. Bár a novellafüzérben összességében sok szereplő vonul fel, újra és újra 

találkozunk a régiekkel, és egy novellán belül mindig egy-egy kiemelt személy köré fűződnek 

az események. Fontos jellemzője még ennek a műfajnak, hogy a szöveg mindig egy adott 

kérdésre keresi a választ. Jelen esetben e folyamat szorosan összekacsolódik a babonás 

gondolkodással, hiszen a novellák szimbólumrendszere, a babonás „törvényszerűségek” 

mentén is felfejthető az egy-egy kérdésre adható válasz. A történetet felvezető elbeszélői 

szólam, mely az anticipáció szerepét tölti be, az elbeszélt világ rendjét megalapozó 

látásmódot alakít ki, ugyanakkor felvet az ennek a világrendnek a közösségi értékrendjét 

érintő kérdéseket is. A talányok, rejtélyek megfejtésekor nem lehet figyelmen kívül hagyni a 

történetek szereplőinek babonás cselekedeteit és az e cselekedetek, valamint a racionális 

világlátás közötti összefüggéseket. 

   Mikszáth novellái gyakran teremtenek típusfigurákat. Ilyen szereplőtípusok a teljesség 

igénye nélkül: a hivatalában kiemelkedő és büszke pásztorember az Az a fekete folt, a Lapaj, a 

híres dudás című szövegekben, az arató asszony, illetve leány A Péri lányok szép hajáról 

című műben, az állítólag köztiszteletben álló, de más nézőpontból inkább kerítőnőként 

elhíresült „templomsoriak” a Szegény Gélyi János lovai című írásban. A megbélyegzett, 

házasságtörő feleségek és a csalfa leányok (Vér Klára, Péri Judit), valamint azok a férfiak, 

akik az előbb említett ártatlan vagy éppen a tetteik súlyával nagyon is tisztában lévő nőket 

csábítják el, gyakran szinte aljas módon. Vagy éppen az ő ellentétük, a hűség és a jóság 

megtestesítője, Tímár Zsófi. 

   A mikszáthi novellákban a klasszikus novella műfaji jegyei mellett elbeszéléstechnikai 

újításokat is felfedezhetünk. A novellák andekdotikusak és könnyed, olykor ironikus hangnem 

jellemző rájuk. A szabad függő beszéd formáját öltő élőbeszédszerű fordulatok helyezik 

háttérbe az elbeszélőt a szóbeszéd hangjával szemben, mely a tábortűz fénye mellett vagy a 

malomalján, illetve az elpihenő búcsújárók között támad.  

   Balladisztikusnak is mondhatjuk a novellákat, figyelembe véve a csattanószerű, az 

olvasóban kérdéseket hagyó zárlatot; az anticipáció keltette sejtéseinket és a szereplők 

babonás cselekedeteit, valamint az elbeszélői szólam szóbeszéd által befolyásolt 
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elhallgatásalakzatait. A szókimondást, illetve annak elhallgatását befolyásolja, hogy az adott 

eset megfelel-e a falu értékrendjének, mert ha nem, akkor a bűnöst a szavak megbélyegzik, de 

a bűnt a közösség elhallgatja, babonák bűvkörébe vonja. Nehéz megítélni, hogy a novellák 

alkotta világban hogyan különül el az őszinteség a hazugságtól, a pletyka, a híresztelés a valós 

eseményektől, a metaforikus megfogalmazás a valóságtól.
1
 

   A Mikszáth-novellák szereplői a hétköznapi, gyakorlati eseményekről egyenesen beszélnek, 

hiszen a falusi hagyományok ezt diktálják; egy szűkebb keretet adnak a művelt, árnyalt 

beszédnek. Azt a tényt sem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a falusiak gyakran nem tudtak 

írni és olvasni. Az így keletkező „műveltségi űrt” olyan változatos népi eszközökkel töltik ki, 

mint például a babonák, a közmondások. 

 

 

   A babona 

   A Magyar Néprajzi lexikon, valamint a Fazekas István és Székely Sz. Magdolna Igézet ne 

fogja… című könyvének fogalom-meghatározására támaszkodva használja a dolgozat a 

babona szót. Mindezek alapján a babona tehát nem más, mint szóbeszéd, illetve utánzó 

cselekvés útján terjedő szokás, cselekedet vagy szómágia. Mind profán, mind szakrális 

értelemben vett közösségi tudást magában foglal. 

   A babonákról Mikszáth műveiben általánosan elmondható, hogy a természet rendjét, az 

isteni akaratot igazolják. Ameddig az ember nem bűnös, harmóniában él a természettel, de 

amennyiben bűnt követ el, ez a harmónia megbomlik. Emellett a babonák képesek elfedni az 

emberi bűnöket, de oda is bűnt „festhetnek”, ahol az valójában nincs. A kimondott szó tett 

értékű. Jó példa erre A bágyi csoda című novella azon része, ahol a falusiak a búzájuk 

megőrlésére várnak. Ekkor, víz nem lévén, a molnárné asszony egyéb ház körüli munkákat 

végez, éppen tereget. Ahogyan a napsugarak fehérítik a nedves ruhákat, úgy feketíti be Vér 

Klára tisztességét az asszonyok nyelve.
2
 Vér Klára beszélő neve is erősíteni látszik a 

szóbeszéd sztereotípiát alkotó erejét.  

 

 

   Nyelvezet és babonás világlátás 

   Mindenképpen fontos megemlíteni a szövegek archaikus hagyományait, amelyek 

elengedhetetlenek, ha hitelesen szeretnénk visszaadni a falvak életének mindennapjait. A 

falusi emberek élete szigorú szabályok köré rendeződik. Ezek nem feltétlenül írott szabályok. 

Az is előfordulhat, hogy a morális igazságszolgáltatás igénye felülírja az írott törvényt, 

ahogyan az a Bede Anna tartozása című novellában történik; illetve a babonás sejtelmek, 

félelmek és rémlátások fölébe kerülnek a racionalitásnak, ahogyan például az a Galándáné 

asszonyom című szövegben is megtörténik. Az egyes szám első személyű elbeszélő és 

családja látja, amint egy fiatal leányra ráront több kutya a temetőben, és mégsem sietnek a 

segítségére, mert a nőt boszorkánynak gondolják.
3
 Az átváltozás misztériuma nem igényel 

bizonyítást, hisz a babonás félelmektől átjárt látók azt cáfolni sem merik. Galándáné a 

boszorkány megtestesítője, hiszen a látszat ezt igazolja: a rámás csizma, a selyem viganó 

csakis az ördögtől való lehet, hiszen nem felel meg a közösség értékrendjének. A betegen 

fekvő öregasszony látványa pedig visszaigazolja a Luca-éj vízióját, melyet a babonás 

félelmektől átjárt öregasszony és a kíváncsi gyermektekintetek észleltek. A Palyus sírjánál 

lezajlott jelenet, mikor kutyák embert téptek szét, valós lehet, de az ott látni vélt fiatal lány és 

                                                      
1
Bengi László, A birtoklás viszonylagosságának elbeszélései (Mikszáth Kálmán: A jó palócok), in,  Bengi László 

és Eisemann György, Narratíva és politika, Mikszáth-újraolvasás, MIT-konferenciák 3., Budapest , Magyar 

Irodalomtörténeti Társaság, 2016.,  98. 
2
 Uo., 101-103.  

3
 Uo., 104-105. o. 
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az ágyban fekvő öregasszony közötti azonosságot csupán a szóbeszédből ismert, legendás 

ruhafoszlányra és a más városbeli boszorkányhisóriák tanúságtételeire alapozva próbálják 

megteremteni a félelmektől terhes igazságtevők: a felső vég összes öregasszonyai, a kisbíró és 

a vélekedéseiket igazolandó elhívott Kubcsik plébános úr.     

 

 

   Anticipáció 

   A mikszáthi novellák elején hosszabb-rövidebb felvezető szólam olvasható, mely gazdag 

szimbolikus utalásokban, minden esetben előremutat a történet későbbi fejleményeire, bár ezt 

gyakran csak a szöveg újraolvasásakor vesszük észre. 

   A történések és a főszereplők lelkiállapota, illetve helyzete között párhuzam vonható. A 

történetek zárlata igazolja az előkészített tragédiát: a Szegény Gélyi János lovai című 

novellában a hegyszakadékokat koporsókkal azonosítja az elbeszélő, a vágtató paripák pedig 

az apokalipszis lovait idézik fel az elbeszélő nézőpontjából. 

   A szimbolikus utalásrendszer a természetközeli életet élő emberek látásmódját nagyon jól 

kifejezi azáltal, hogy az azonosítások, és a hasonlatok alapjául természeti jelenségek 

szolgálnak. Mikszáthnál gyakran jelenik meg a búza mint életszimbólum, és emellett a 

búzakalász, a búzaszem a női szereplőkkel is összefonódik. Gondoljunk csak Péri Judit hajára, 

mely „aranyfelhővé lett búzakéve”, és a búzakéve is Judit szép szőke hajává válik Csató Pista 

szemében. A történet végén a Péri lányok apja idősebbik lányát, Katit rózsának; kisebbik, 

sápadt, lázas gyermekét, Juditot pedig liliomnak nevezi. A virágszimbolika szerint a fehér 

liliom az ártatlanságot jelképezi. Innen sejthetjük, hogy Csató Pista házasságtörése nem ment 

végbe, csupán Csatóné hérai bosszúállása ért célt a leány hajának levágásakor. 

   Már a nyelvezetet vizsgálva is nagyon szembetűnő ez a fajta természetközeliség. Juditnak 

darázsdereka, Vér Klárának liliomdereka van, amely Gélyi János szavaira megtörik, ahogy 

„ártatlansága” is. A csók terem, és a parázs metaforával jellemezhető. A Lapaj, a híres dudás 

című novellában lenyűgöző és meglepően megnyugtató hatást kelt a precíz részletességgel 

megfestett táj, ahol mindenhonnan a természet finom hangjai hallhatóak, a legkisebb fűszál is 

ismert, és mindenhonnan egyfajta őserő sugárzik. Természet és ember kölcsönösen formálja 

egymást: a természetet alakítja is az ember a novellákban, például a saját képére; Lapaj, 

amikor a kunyhóját építi, emberszerűvé formálja a gallyakból a kis építményt.  

 

 

   Szabad függő beszéd 

   A szabad függő beszéd fontos szerepet játszik a balladisztikus homály kialakításában a 

Mikszáth-novellákban. A korlátozott mindentudású elbeszélő gyakran háttérbe vonul, és 

átadja a szót: a közmondásszerű mondatokban a közösség hangja, a pletyka, a szóbeszéd is 

hallhatóvá válik. Biztosan nem lehet tudni, hogy ekkor a pletykát és a falusiak ítéleteit 

halljuk-e, vagy valamelyik szereplő, esetleg éppen a főszereplő ki nem mondott gondolatait. 

Eisemann György megállapítása szerint „[e]z az elbeszélésforma teszi az elbeszélő és a 

szereplők viszonyát különösen bensőségessé, paradox módon ugyanekkor helyet hagyva az 

iróniának.” 
4
 Bengi László tanulmánya pedig arra hívja fel az olvasó figyelmét, hogy „ha a 

novellákat kellő könnyedséggel kezeljük, és mi is képesek vagyunk kellően eltávolodni a 

babonás látásmódtól (már amennyiben szeretnénk), és a történeteket egyfajta adomaként 

olvassuk, ahol az elbeszélő hajlamos a túlzásra az olvasóközönség szórakoztatásának 

érdekében, akkor számtalan humoros értelemben is ironikus elszólásra figyelhetünk fel.”
5
  

                                                      
4
A szabad függő beszéd poétikáját részletesen tárgyalja: Eisemann György, Mikszáth Kálmán, Budapest, 

Korona, 1998. 19.  
5
 Bengi, im., 99.  
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   Mindemellett a szabad függő beszéd a mikszáthi közmondásoknak is teret ad. Ezekről a 

mondatokról szintén nem dönthető el, hogy pontosan kitől hangoznak; de ez talán nem is baj. 

Ahogyan az eredeti közmondások, ezek is a közösség által használt szókapcsolatok lehetnek 

Csoltón, Bodokon, vagy valahol a környéken. Úgy gondolom, ezek a közmondások nagyon 

szemléletesen jellemzik a szereplők kapcsolatrendszerét, és néhol rokoníthatóak az O. Nagy 

Gábor Magyar szólások és közmondások című gyűjteményében is megtalálható szólásokkal, 

közmondásokkal. Vér Klára csalfaságát vetíti előre a „csak asszony az asszony, ha arany 

paszománnyal övezi is a derekát”
6
 mondás; a „minden okos asszony úgy viseli a viganóját 

(húgom), hogy a színes oldala van kívül”
7
 bölcselkedés az asszonyi tapasztalat közösségi 

értékrendet formáló alapvetéseként hangzik Pillét Mihályné szájából. A gózoni szűz Mária 

című novellában olvashatjuk ezt a mikszáthi „közmondást”: „Ki sokat ácsorog a bíró udvarán, 

pöre van az olyannak.”
8
 Gughi Panna hirtelen a vallás felé fordul, buzgó lesz, úgy sejthetjük, 

hogy valamit kompenzálni, takargatni akar. Mint később kiderül, Panna férjes asszony, de 

mégis enged Csúz Gábor udvarlásának. „Ha már egyszer peregni kezd a kalász szeme, 

megérett egészen.”
9
 - gondolja Csató Pista, amikor arról győzködi magát, hogy Péri Judit nem 

is bánja, ha elcsábítja. 

   Mindezen jellemzők a babonás látásmód világteremtő erejét, és hitelességét hangsúlyozzák, 

és megmutatják, milyen koherensen hatotta át a babonák megléte a novellákban a palócok és a 

tótok elbeszélt világát. A falu szája alakítani kívánja a közösséghez tartozók életét, vagy ha ez 

nem lehetséges, akkor legalább megítélni egyesek tetteit. A természet jelenségeinek alakulása 

hol a közszájon forgó, igazsággá formálódott tapasztalatot igazolja, hol leleplezi a hamis 

esküdözést, az álságos jócselekedetet. A szabad függő beszéd lehetővé teszi, hogy az 

elbeszélő hangját halljuk, de a közösség szemével lássunk, illetve hogy a szereplők és az 

elbeszélő szólamának összemosódása létrehozza az elbeszélőnek az elbeszélt világba való 

beavatottságát.  

                                                      
6
 Mikszáth Kálmán, A bágyi csoda, in http://mek.oszk.hu/00900/00950/00950.htm#7, 2018. június 20. 

7
 Uo.  

8
 Mikszáth Kálmán, A gózoni Szűz Mária, in, http://mek.oszk.hu/00900/00950/00950.htm#10, 2018. június 20.  

9
 Mikszáth Kálmán, Péri lányok szép hajáról, in, http://mek.oszk.hu/00900/00950/00950.htm#3, 2018. június, 

20.  

http://mek.oszk.hu/00900/00950/00950.htm#7
http://mek.oszk.hu/00900/00950/00950.htm#10
http://mek.oszk.hu/00900/00950/00950.htm#3
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Paczári András: 
 

Nábót szőlőjének társadalmi és gazdasági vonatkozásai 

 

 

 

   The traditional agricultural system of ancient Israel was built upon freeholders with small- 

and medium-sized farms. This system had been unstable from the beginning and it became 

even more distorted after the rise of the monarchy and the development of the royal estate-

system. The story of Naboth’s vineyard (1Kings 21:1–16) demonstrates how the royal power 

attempts to break the traditional agricultural system in order to centralize economic and 

political power. King Ahab wants to buy Naboth’s vineyard to make it a vegetable garden. 

While the Mosaic Law strictly regulates land purchase, the king’s intention was probably not 

illegal in itself. Several elements of the story, however, suggest that Ahab’s concept does not 

fit in the Israelite traditions. This oddness is underlined by the unlawful way of the execution 

of the plan and by the fact that the king’s foreign wife played a central role in the execution. 

 

   Az ókori Izráelben a királyság előtt a termőföld arányosan és igazságosan oszlott meg a 

törzsek és nemzettségek között. A termőföld nagy része szabad kis-és középbirtokosok 

tulajdonában volt. Az atyai ágon való öröklődés rendszere pedig biztosította, hogy ez így 

maradjon.
1
 Ez az egalitárius rendszer már a kezdetektől fogva instabil volt, a monarchia 

megjelenésével és fejlődésével azonban további torzulások történtek.
2
 Az ókori keleti 

királyideológia és az ókori keleti államokra jellemző despotizmus, vagyis a politikai és 

gazdasági hatalom központosítása feszültségben állt a hagyományos izráeli felfogással, 

amelyben a társadalom nagy részét szabad földbirtokosok alkották.
3
  

   Nábót szőlőjének története (1Kir 21) annak a példája, hogy ez a két ideológia és két 

gazdasági-társadalmi felfogás konfliktusba kerül egymással. Nem csupán arról van szó, hogy 

a király elveszi egy alattvalójának a birtokát, hanem arról, hogy a királyi hatalom megpróbálja 

megtörni a hagyományos földbirtokosi rendszert a gazdasági és politikai hatalom 

központosítása érdekében. A történetben számos elem támasztja alá ezt a narratívát: (1.) a 

király terve, (2.) Nábót társadalmi helyzete, (3.) az atyai örökség kérdése és (4.) Jezábel, az 

idegen származású királyné szerepe.  

 

 

   Aháb terve a szőlőskerttel 

   Aháb saját szavai szerint azért akarja megvenni a jezréeli Nábót szőlőjét, hogy veteményes 

kertet hozzon létre a palotája mellett (1Kir 21,2). Ez a terv több szempontból is 

problematikus. Először is, a veteményes kerthez negatív képzet társul az Ószövetségben. A 

kifejezés Nábót történetén kívül csak az 5Móz 11,10-ben fordul elő, ahol arra utal, hogy 

Egyiptom földje alacsonyabb rendű Kánaánnál:
4
 „Mert az a föld, ahova most bemégy, hogy 

birtokba vedd, nem olyan, mint Egyiptom földje, ahonnan kijöttetek. Ott, ha elvetted a magot, 

fáradságos munkával kellett öntöznöd, mint a kertben a zöldségeket.”
5
 Másodszor, egy 

szőlőskert értékes és megbecsült birtoknak számított, amelybe a korábbi generációk rengeteg 

                                                      
1
 WALSH: Fruit of the Vine, 44. 

2
 DAVIES: Land, 358. 

3
 DAVIS: Scripture, Culture, Agriculture, 111. 

4
 NELSON: Deuteronomy, 138–139; NELSON: First and Second Kings, 141. 

5
 A bibliai idézetek – ha külön nem jelölöm – a Magyar Bibliatársulat revideált új fordításából származnak. 
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munkát és törődést fektettek. Egy veteményes kert kialakítása azt jelentette volna, hogy előbb 

eltávolítják a szőlőtöveket, vagyis nemzedékek munkáját teszik tönkre.
6
 

   Kérdéses, hogy mennyire őszinte a király szándéka, illetve, hogy a veteményes kert végül 

megvalósul-e. A Királyok könyvének folytatása arra utalhat, hogy Aháb valóban kiirtatja a 

szőlőt. Amikor Jéhú Jezréelbe megy, hogy teljesítse az ÚR ítéletét Aháb fiain, Nábót birtokát 

többször is úgy említi a szöveg, mint hq'l.x, ’telek’
7
 (2Kir 9,21.25.26). Ez azonban még nem 

bizonyítja a szőlőskert elpusztítását. Nábótnak lehettek más birtokai is a szőlőn kívül, amik 

halálával szintén a király tulajdonába kerültek.
8
 

   Ellen F. Davis szerint a veteményes kert hazugság Aháb részéről, és a király éppen azért 

törekszik a szőlőskert megszerzésére hogy növelje a borbevételét.
9
 A bor fontos kelléke volt a 

királyi lakomáknak, amelyek az uralkodóhoz hűséges elit felemelését, ezáltal a királyi 

hatalom megszilárdítását szolgálták.
10

 Aháb célja az lehet, hogy a helyi kis- és 

középbirtokosokra épülő gazdaság helyett egy központosított gazdasági rendszert hozzon 

létre. Az előbbi rendszer célja az önfenntartás, az utóbbi pedig bizonyos kulcsfontosságú 

növények nagy léptékű termesztésére és többlet előállítására épül.
11

 Jezréel volt a 

hagyományos izráeli mezőgazdasági rendszer bázisa, mert itt voltak a leggazdagabb földek az 

országban;
12

 Aháb – ezek szerint – éppen a központjában akarja megtörni a rendszert, és 

vissza akarja szorítani a vidéki nemesség befolyását. Ezt az elméletet támogathatja az is, hogy 

Aháb éppen Jezréelben építtetett magának második palotát.
13

 

 

 

   Nábót társadalmi helyzete 

   Nábót társadalmi helyzetének vizsgálata tovább erősítheti ezt az elméletet. Ebből a 

szempontból nem áll rendelkezésünkre sok információ Nábótról, de az bizonyos, hogy egy 

közemberről van szó, aki rangban, politikai és gazdasági befolyásban nem állhat a királlyal 

egy szinten. Egy uralkodó és az alattvalója között történik a konfliktus. Ugyanakkor az is 

nyilvánvaló, hogy Nábót szabad ember, aki saját birtokkal rendelkezik. Továbbá az is 

valószínűnek látszik, hogy befolyással bír, és Jezréel városának vezetői közé tartozik. Az 1Kir 

21,8 szerint Jézabel „leveleket írt […] és elküldte a leveleket azoknak a véneknek és 

nemeseknek, akik Nábóttal egy városban laktak”. A héber bv;y" gyök valóban állhat ’lakni’ 

értelemben, de jelentheti azt, hogy ’ülni’,
14

 sőt ehhez kapcsolódóan uralkodást, 

hatalomgyakorlást is kifejezhet (pl. trónon, bírói székben vagy tanácsban ülni, lásd 2Móz 

18,4; Zsolt 2,4; 9,8; 61,8; 102,13; JSir 5,19).
15

 Valószínűleg arról van szó, hogy a vének és a 

nemesek együtt ülnek Nábóttal a városkapuban, azaz politikai és bírói hatalmat gyakorolnak a 

városban. Az, hogy Jézabel utasítására Nábótot ültetik a nép élére (1Kir 21,9.12) szintén arra 

utal, hogy Nábót köztiszteletben álló és befolyásos ember Jezréelben. Nábót társadalmi 

helyzete lehet az oka annak, hogy Aháb éppen az ő szőlőjét akarja megszerezni, de ugyanez a 

társadalmi helyzet indokolhatja azt is, hogy Nábótnak van bátorsága nemet mondani a 

királynak.
16

 

 

                                                      
6
 WALSH: Fruit of the Vine, 69. 

7
 BROWN–DRIVER–BRIGGS: Hebrew and English Lexicon, 324. 

8
 WALSH: Fruit of the Vine, 83. 

9
 DAVIS: Scripture, Culture, Agriculture, 111. 

10
 A királyi lakomák szerepéről bővebben lásd MACDONALD: Not Bread Alone, 154–160.  

11
 PREMNATH : Latifundiauzation, 51; 

12
 AHARONI: Land of the Bible, 12.22–24. 

13
 DAVIS: Scripture, Culture, Agriculture, 114. 

14
 BROWN–DRIVER–BRIGGS: Hebrew and English Lexicon, 443. 

15
 COGAN: 1 Kings, 480. 

16
 DAVIS: Scripture, Culture, Agriculture, 114. 



 

 

 

21 

 

   Az atyai örökség kérdése 

   Törvényes volt-e Aháb földvásárlási szándéka? Aháb ajánlata azt mutatja, hogy számára egy 

egyszerű adásvételről van szó. Az ajánlat igazságosnak és nagylelkűnek tűnik. Nem használja 

királyi befolyását, hogy kényszerítse vagy megfélemlítse Nábótot.
17

 Két választási lehetőséget 

ad: „Adok helyette jobb szőlőt, vagy ha jónak látod, pénzben adom meg az árát” (1Kir 21,2).  

   Nábót válasza arra utalhat, hogy a király ajánlata törvénytelen: „Az ÚR őrizzen meg attól, 

hogy odaadjam neked atyai örökségemet” (1Kir 21,3).
18

 A mózesi törvények szabályozzák a 

földvásárlást, ugyanakkor nem egyértelmű, hogy Nábót valamilyen konkrét törvény alapján 

utasítja-e el Ahábot. A 3Móz 25,23 szerint az ÚR megparancsolja, hogy „a földet senki se adja 

el véglegesen, mert enyém a föld, ti csupán jövevények és betelepültek vagytok nálam.”
19

 A 

leányági örökösödés (4Móz 36,1–9) illetve a sógorházasság törvénye (5Móz 25,5–10) és más 

rendelkezések arra engednek következtetni, hogy létezett egy alapelv, miszerint az 

örökségnek a törzsön és a családon belül kellett maradnia.
20

 A Jóbél év törvénye szintén 

alátámasztja az elv létezését (3Móz 25,8–22).
21

 

   A föld elidegeníthetetlen volta ellenére valószínű, hogy Aháb ajánlata önmagában még nem 

számított az izráeli hagyományok elleni vétségnek.
22

 Az Ószövetség két másik esetről is 

beszámol, amikor egy király birtokot vásárol. Az egyik éppen Aháb apjához kapcsolódik, aki 

Samáriát vette meg Semertől (1Kir 16,24), a másik eset Dávid királyhoz, aki Arauná szérűjét 

vásárolta meg (2Sám 24,24).  

   Carey E. Walsh párhuzamot von Aháb ajánlata és Jeremiás földvásárlása (Jer 32,6–15) 

között: az utóbbi esetben Jeremiás megveszi a feltehetően eladósodott nagybátyjának földjét, 

így a családon belül tartja a birtokot,
23

 az előbbi esetben pedig Aháb király lép fel úgy, mintha 

Nábót közeli rokona lenne, és meg akarná váltani Nábót birtokát. Valószínűtlen, hogy Aháb 

és Nábót valóban rokonok lettek volna, jóllehet Aháb nevének jelentése, ’apa fivére’
24

 lehet 

egy utalás az általa betöltött szerepre, vagy éppen lehet egy ironikus egybeesés. A fő 

különbség a két eset között azonban az, hogy semmi nem utal arra, hogy Nábót adósággal 

vagy bármilyen gazdasági nehézséggel küzdene. Jeremiás esetében az ő nagybátyja, Hanamél 

kéri a prófétát, hogy vegye meg a földjét, Aháb esetében pedig maga a király a 

kezdeményező. Szintén a párhuzam ellen szól, hogy Aháb jobb szőlőt ajánl Nábótnak. Egy 

ilyen ajánlatnak nem lenne értelme, ha valóban az adósság megváltásáról lenne szó.
25

 

   Amikor Nábót elutasítja az ajánlatot, Aháb visszavonul. Talán egyszerűen arról van szó, 

hogy tiszteletben tartja Nábót döntését, de lehetséges, hogy azt tántorítja el, hogy kiderült, 

atyai örökségről van szó. Árulkodó lehet, hogy amikor Aháb elmeséli a történteket 

Jézabelnek, nem említi az atyai örökség tényét, hanem így adja vissza Nábót válaszát: „Nem 

adom néked az én szőlőmet” (1Kir 21,6).
26

 Jerome T. Walsh szerint, amikor az 1Kir 21,4 

Nábót szavait idézi – „Nem adom neked atyai örökségemet” – valójában nem a narrátor, 

hanem Aháb beszél. A király csalódottan megismétli Nábót válaszát, ugyan nem szó szerint, 

de az „atyai örökség” kifejezést megtartva.
27

 Ha elfogadjuk Walsh elméletét, akkor 

valószínűsíthetjük, hogy Aháb tudatosan fogalmaz más szavakkal, amikor Jezábellel beszél 

(1Kir 21,5). 
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   Egy másik lehetséges magyarázat szerint Aháb azért vonul vissza, mert Nábót személyes 

esküje tette lehetetlenné az üzlet megvalósulását. Eszerint Nábót visszavonhatatlan döntést 

hozott, és ezzel nem hagyott lehetőséget Ahábnak arra, hogy folytassa az alkudozást.
28

  

 

   Nábót viszonya az atyai örökséghez. Nábót nem üzleti szempontból közelíti meg az 

adásvétel kérdését. Nem azért mond nemet Aháb ajánlatára, hogy jobb árat alkudjon ki, 

hanem elvből utasítja el.
29

 Esküje azt is mutatja, hogy az ok, amiért ragaszkodik a 

szőlőskertjéhez, túlmutat a törvény megkötésein. Először is, a szőlőskert összekötötte Nábótot 

az őseivel, és meghatározta az identitását. Az atyai örökség láncolata által egy izráelita család 

vissza tudta vezetni földjét a honfoglalásig.
30

 Az elődei feltételezhetően jóval Nábót születése 

előtt ültették a szőlőt, és nemzedékeken keresztül művelték. A szőlő eladása tiszteletlenség 

lenne az ősökkel szemben, és a kötelék elvesztését jelentené.
31

 Ellen F. Davis szerint az 

ajánlat visszautasításakor Nábót az egész, „időkön átívelő közösség” nevében beszél, akik 

ugyanahhoz a földhöz kötődtek.
32

 Másodszor, a szőlőskert létfontosságú Nábót közvetlen 

családjának túlélése szempontjából. A családi örökség elvesztésével megélhetésük és anyagi 

biztonságuk is veszélybe kerülne.
33

 Harmadszor, az atyai örökségnek fontos szerepe van 

Nábót szabad státuszában és társadalmi pozíciójában. Szabad emberként és földbirtokosként 

még a királlyal szemben is vannak jogai, az örökség elvesztésével azonban a kiváltságai is 

elvesznének.
34

 Egy másik birtok elfogadásával pedig alárendelné magát a királynak, amely 

szintén megpecsételné nem csak a közvetlen család, hanem a következő generációk sorsát 

is.
35

 

   Végül, de nem utolsósorban Nábót hite miatt utasítja el Aháb ajánlatát. Az általa használt 

esküformula is ezt húzza alá: Nábót úgy tekint az atyai örökségére, mint az ÚRtól kapott 

örökségre. Hiszi, hogy a szőlőskert eladásával nem csak az ősei és utódai ellen követne el 

bűnt, hanem Isten ellen is. Nábót tudja, hogy végső soron a föld, a szőlőskert tulajdonosa az 

ÚR.
36

 A szőlő Nábóté és nem az övé egyszerre. David Klemm ezt a koncepciót „anyagi 

kegyelem”-nek nevezi.
37

 

 

 

   Az idegen származású királyné szerepe 

   Nábót szőlőjének története Aháb király és Nábót konfliktusával kezdődik, és a történet 

végére közöttük cserél gazdát a szőlőskert. Aháb azonban szinte teljesen passzív szerepet tölt 

be, és a király felesége, Jezábel az igazi cselekvő. A királyné származása döntően 

befolyásolhatja gondolkodását és cselekedeteit. Jezábel Szidón királyának, Etbaalnak lánya 

(1Kir 16,31), tehát nem izráelita. Elképzelhető, hogy nem ismeri Izráel vallását és szokásait. 

Talán éppen ez az oka annak, hogy Aháb nem használja az „atyai örökség” kifejezést, amikor 

vele beszél (1Kir 21,6).
38

 Ennek némileg ellentmond, hogy Jezábel ismeri annyira a mózesi 

törvényeket, hogy tudja, legalább két tanúra van szüksége a Nábót elleni összeesküvéshez 

(1Kir 21,10; vö. 5Móz 17,6). Carry E. Walsh szerint pedig Jezábel pontosan tudja, hogy mit 

jelent a föld a gazda számára és a szőlőskert Nábót számára. Tudja, hogy Nábót és a szőlője 
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olyan szorosan összetartoznak, hogy Nábót nem fog túladni rajta, amíg életben van. Ezért 

dönt úgy Jezábel, hogy Nábótnak meg kell halnia.
39

 

   Egy másik, a fentinél egyértelműbb különbség Aháb és Jezábel felfogása között az, ahogyan 

a királyi hatalomról gondolkodnak. Aháb tiszteletben tartja egy közember jogát, ezért 

tehetetlen Nábót döntésével szemben. Ezzel ellentétben Jezábel az ókori keleti 

királyideológiát és a föníciai városállamok despotikus uralkodási modelljét képviseli, 

amelyben a hatalom központosított, és az uralkodónak több befolyása van az alattvalók 

felett.
40

 Nem érti, hogy Aháb miért nem szerzi meg Nábót birtokát hatalommal. Ez az eltérő 

uralkodói koncepció tükröződik Jezábel Ahábhoz intézett kérdéséből: „Hát nem te uralkodsz 

most Izráelben” (1Kir 21,7)? A kérdés azt sugallja, hogy Jezábel szemében Aháb egy gyenge 

és tehetetlen uralkodó. Ezért kell a királynénak cselekednie férje helyett.
41

 

 

 

   Összegzés 

   Nábót szőlőjének történetében két ideológia ütközik egymással. Nábót ragaszkodása az 

atyai örökséghez kifejezi, hogy egy izráelita számára a föld, a család és a hit szorosan 

összefonódott. Az atyai örökség hagyományának köszönhetően a földet nemzedékeken át 

ugyanaz a család művelte. Ez az állandóság hozzájárult az egyes családok anyagi 

biztonságához és a viszonylagos társadalmi egyenlőség fenntartásához. A rendszer stabilitása 

abban gyökerezett, hogy Izráel népe úgy tekintett a földre, mint az ÚR tulajdonára, amelyet az 

ő népére bízott. Ezzel a felfogással szemben állt az a koncepció, amely szerint a föld a király 

tulajdonát képezi. Aháb földvásárlási szándéka valószínűleg önmagában nem volt 

törvénytelen, visszavonulása pedig azt jelzi, hogy ő is a hagyományos izráelita felfogás 

talaján állt. A történet több eleme (a veteményes kertre való hivatkozás, az örökség 

kérdésének ignorálása) viszont arra utal, hogy az, amit Aháb képviselt, Izráel gondolkodásától 

idegen. Aháb központosítási törekvése lehetett gazdasági és politikai okokból indokolt, de 

szembement a közösség érdekeivel és Izráel vallási hagyományaival. Az idegen származású 

feleség szerepe a végrehajtásban, és a kivitelezés törvénytelen módja aláhúzza ezt a 

szembenállást.  
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Lengyel Emese: 
 

Nőkarakterek és nőkép a 20. Századi magyar operettekben. A csókos asszony
1
 

 

 

 

   Bevezetés 

   Kutatásom tárgya a 20. századi magyar operettek nőtípusainak gender-specifikus vizsgálata, 

mely a reprezentáció módszertanával valósul meg. Az operettlibrettókat a művek 

keletkezésének ideje alapján három korszakra érdemes bontani: a századelő, a két világháború 

közötti és a II. világháború utáni időszak szövegkönyveire.
2
 A gender és az operett 

összevonása indokolt, hiszem a primadonna – „az első hölgy” –, valamint a szubrett 

nőkarakterek köré szerveződik a bulvárszínházi műfaj valamennyi története. Jelen írásban a 

két világháború között, 1926-ban
3
, először a Budai Színkörben, majd a Városi Színházban 

bemutatott, Zerkovitz Béla (1881–1948) (SZÉKELY főszerk. 1994:876.) zeneszerző és 

Szilágyi László (1898–1942) (SZÉKELY főszerk. 1994:754.) librettista által jegyzett 

operettet (BOZÓ 2013.), a Csókos asszonyt elemzem. A konkrét elemzéshez lényegesnek 

tartok egy rövid műfajtörténeti bevezetőt csatolni, melynek segítségével komplexebb képet 

kaphatunk az operett műfaji sajátosságairól, funkcióiról, valamint arról, hogy a Zerkovitz–

Szilágyi szerzőpáros alkotása ezekből a specifikumokból mit tart meg, s miként illeszkedik a 

magyar operettjátszás „ezüstkor” korszakához. 

 

 

 

   Az operettekről – A magyar operettjátszás  

   A zenés színházi műfaj kialakulása, a francia ősoperett a 19. század második felében 

Jacques Offenbach (TRAUBNER 2003:26–45.) és kortársai nevéhez köthető, majd az 

offenbachi irányzat és séma átvételével kezdődik meg az operettjátszás a többi európai 

nagyvárosban is, többek között Bécsben és Pest-Budán (HANÁK 1997.). A műfaj 

történetének és alakulásának felfejtése korántsem egyszerű feladat, hiszen tartalmaz operai 

elemeket, valamint inspirálódik a népszínművek felépítéséből is, melyre utal Gáspár Margit is 

1963-as munkájában: „[…] muzsikájuk csupa pezsgő humor, […] a librettó ötletek […] 

reálisak – legalábbis a sajátos népkomédia-realizmus értelmében azok. Alig akad egy-két 

olyan klasszikus operett, amelyek cselekménymagva ne tükrözne valamifajta […] plebejus 

életszemléletet – akárcsak a népmesék” (GÁSPÁR 1963:514.). Az Osztrák–Magyar 

Monarchia sajátos műfaja, „közös kulturális kincse” (BATTA é.n.) lesz, kulturális 

exportcikként működnek az „aranykor” – 1900 előtti időszak –, valamint az „ezüstkor” – 

1900 utáni időszak – termékei. Az I. világháborút követően a műfajnak, valamint Budapest 

zenés színházainak újra kell definiálnia az operett műfajt, mely a funkciók – például a táncok 

terén –, a titkos nyelv és a specifikumok – lásd lentebb – módosulásához vezet több esetben is.  

   A magyar operettjátszás a dualizmusban kezdődik, mely az első operettkísérletektől egészen 

1902-ig, Huszka Jenő, Bakonyi Károly és Martos Ferenc Bob herceg (BOZÓ 2013.) című 

alkotásának népszínházi ősbemutatójáig húzódik el. A magyar irányzatot – csakúgy, mint más 

nemzeti operett-termelési irányzatokat – szintén további korszakokra bonthatjuk, így 

beszélhetünk az operettkísérletekről, főként a francia ősoperett utánzásáról; a happy enddel 
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végződő művekről; a boldog befejezést átalakító alkotásokról; valamint a szocialista 

ideológiát reprezentáló operettekről.  

 

 

 

   A szerzőkről és a Csókos asszony (1926) operettről 

   Az elemzés előtt indokolt néhány szóban  Zerkovitz-művek skáláján elhelyezni e alkotást, s 

bemutatni – hacsak röviden is – a szerző operettjeit, melyek 1912 és 1947 között keletkeznek: 

Die schöne Marietta (1912)
4
, Aranyeső (1913), Katonadolog (1913), Die Wundermühle 

(1914)
5
, Das Finanzgenie (1915)

6
, Aranykalitka (1918), La bambola della prateria (1923)

7
, 

Árvácska (1924), A nóta vége (1925), Csókos asszony (1926), Muzsikus Ferkó (1926), A 

legkisebbik Horváth lány (1927), Eltörött a hegedűm (1928), Meluzina (1930), A doktor úr 

(1947) (GÁL 2007:134–135. Vö. WINKLER 2013:1328–1329., 1341.). 

   A jelen írásban bemutatott példa a vágyálmokat kielégítő, happy enddel végződő történet, 

mely a legtöbb ponton követi a hagyományos operettjátszási sémát, a két női főszerep – 

primadonna és szubrett –, valamint a két főszerep – a bonviván és a táncos-komikus – jól 

azonosítható. A primadonna Pünkösdi Kató karaktere, a szubrett Rica-Maca, a bonviván 

Dorozsmai Pista, a táncos-komikus pedig Ibolya Ede. 

   A Csókos asszony szövegírója, Szilágyi László az 1900-as évek elején dolgozik a magyar 

operettiskola nagyjaival, többek között Huszak Jenővel, Ábrahám Pállal és Eisemann 

Mihállyal is (GÁL 2007: 93.). A librettó keletkezéséről csupán annyit tudunk, hogy nyári 

kikapcsolódásnak szánják az operett meséjét – „Szilágyi jól tudta, hogy a Budai Színkörben a 

Magyar Királyi Operaház, még csak nem is a Nemzeti Színház, inkább afféle nyári 

kikapcsolódás, nyári mulatság” (GÁL 2007:93.) –, a munkafolyamatokról, a komponista 

bukástól való félelméről – azt hiszi ez lesz élete első bukása – pedig számos anekdotát 

olvashatunk.  

   A teljes cselekmény leírását mellőzném, csupán a főbb pontokat emelném ki, melyek a két 

női szerepkör szempontjából lényegesek. A „békebeli” operett eredeti szerkezete három 

felvonásos, az I. felvonás a józsefvárosi ház udvarán játszódik, a II. felvonás báró Tarpataky 

palotájában, a III. felvonás szintén a Józsefvárosban játszódik (lásd például BÓTA 2013:26– 

29. Vö. WINKLER 2013:1329.). Kubanek hentes fogadott lánya Pünkösdi Kató, akit 

tehetséges operettprimadonnaként (színinövendék) ismerünk meg, a Csókos asszony című 

operettben debütált, ünnepséget szerveznek a leány tiszteletére. Báró Tarpataky – mint hódoló 

– megjelenik az eseményen, meginvitálja a lányt a Bajza utcai palotájába, aki viszont 

visszautasítja az ajánlatot. Ugyanakkor, amikor csalódik leendő vőlegényében – elmegy Rica-

Macával mulatni, zálogba adja a jegygyűrűket –, mégis a bárónál keres vigaszt. A báró rég 

elveszett lányát véli felfedezni Katókában, Pista pedig kibékül a lánnyal, így már 

megtarthatják az eljegyzést. A másik szerelmi szál, a szubrett, Rica-Maca és Ibolya Ede, a 

hírlapíró és költő kettőse. Az orfeumi énekesnő színésznői karrierről, sikerről és anyagi 

biztonságról álmodik, ugyanakkor büszke Kató barátnőjére. Itt nem jelenik meg – mint 

egyébként sok esetben – a két szerepkör rivalizálása sem a karrier, sem a magánélet (férfiak) 

terén.  

 

 

   Módszertan 

   Az elemzés struktúráját a fentebb már említett műfaji specifikumok indokolják. Ezek a 

specifikumok három nagyobb kategóriát alkotnak, a különböző szegmensek pedig egymás 
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kiegészítői, egymást erősítik. Így tehát beszélgetünk a librettó síkján megjelenő történetről, a 

zenei betétekről, valamint a látvány elemeiről, ide tartoznak a díszletek, a kosztümök, a 

színpadi smink, valamint a táncok (HANÁK 1997.). Együttesen is lehet a két specifikumot 

vizsgálni – például tánc- és dalbetétek vagy tánc és a zenei sík összességét –, de jelen esetben 

a librettó, azaz a szövegek segítenek megérteni a két női szerepkör tulajdonságait, a korabeli 

színpadok zenés színházi nőképét. Több aspektusból is helyálló Csáky Móric kifejezése, 

miszerint e műfaj az adott kor lenyomataként működik, sőt reflektál az adott társadalmi- és 

politikai helyzetre (CSÁKY 1999:19–20.), így akár a női szerepkörök változásaira is a 20. 

század folyamán. Hiszen, ahogy utaltam rá, a művek dramaturgiai központjában egy-egy női 

szereplő áll, a karrierét beteljesítő és a karrierre vágyó nőtípusok, akik a legtöbbször – habár 

képesek lennének több szerepkör betöltésére – mégis csak egy szerepkört választanak. Itt 

jelenik meg az anya és feleség vagy a dolgozó nő ellentétpárja, mely identitásmodellekből az 

operett hölgyeinek is választania kell.  

 

 

   A primadonna – Honthy Hanna 

   Honthy Hanna (1893–1978) (SZÉKELY főszerk. 1994:308–309.), aki „1921.ben a Király 

Színház primadonnája lett. 1925-ben a Fővárosi Operettszínházhoz szerződött. 1927-29-ig a 

Belvárosi Színház tagjaként prózai szerepekben lépett föl, de nyaranként a Budai Színkörben 

primadonna szerepeket játszott…” (BÁLINT szerk. 1981:193.). Ebben az időszakban kerül 

bemutatásra a Zerkovitz-alkotás is, majd évtizedekkel később válik mítosszá, vagy ahogy 

Molnár Gál Péter fogalmaz, „nemzeti intézménnyé” (MOLNÁR GÁL 1997.). 

Honthy kétségkívül sztárprimadonna. Elődjéről, Blaha Lujzáról, valamint a karakter 

tulajdonságairól a primadonna-paradigma felállításakor Heltai Gyöngyi  az alábbiakat írja: „a 

sztárprimadonna a nézőkkel dialogizálva munkálja ki az egyénisége védjegyévé váló színpadi 

eszköztárát, ehhez az előadás többi szereplője csak asszisztál. Hogy a hatáskeltés módját 

illetően nem ismer el maga fölött álló tekintélyt (írót, rendezőt) kulturális kontextusának azon 

sajátosságából ered, hogy a színpadon a nézőkkel való optimális kommunikáció 

megvalósításán dolgozik elsősorban” (HELTAI 2014:84.). Kiemeli ugyanakkor, hogy 

ezeknek a nőknek a karriere esetén érdemes megemlíteni a két világháború közötti színházi 

helyzettel is számolni, hiszen sok tekintetben – többek között gazdasági okokból – a 

színházak többsége rá volt utalva az operettek bemutatására, valamint repertoáron tartására, a 

sztárok felvonultatására (HELTAI 2008:233.). 

 

 

   Anyagi függés és karrier a primadonna és a szubrett karakterek függvényében 

   Pünkösdi Kató karrierének elemzésekor azt láthatjuk, hogy az anyagi biztonságot 

önmagának teremtette meg, hiszen ünnepelt színésznő. Hódolók, mecénások, gazdag és 

ranggal rendelkező férfiak lesik minden kívánságát – például báró Tarpataky –, de ő mégsem 

használja ki a színésznői pálya adta lehetőségeket. A józsefvárosi lány esténként a ruhák, 

ékszerek és virágcsokrok bűvkörében él, ám napközben leveti a színésznői manírokat, 

egyszerű és szerény nőként ismerjük meg. Tehát önerőből függetlenséget vív ki magának – 

anyagit is –, mindezt úgy, hogy megpróbál tisztességesnek maradni, valamint hűségesnek 

Dorozsmai Pistához.  

   A szubrett, Rica-Maca orfeumi táncosnő, így saját keresettel rendelkezik ő is, habár 

jövedelme igen szerény. A színésznő, filmszínésznő szeretne lenni, de ehhez színészmesterség 

órákat kellene vennie. Tehetségét lehet túlértékeli, mely állításomat az alábbi sorok 

támasztják alá: „[…]Ott hagyom a cseléd pallát, üsse meg a kő,/ Lehet majd még belőlem is 

pesti színésznő[…]/ Jaj, Kosáry Emánuel, Fedák Sárika/ Itt van az új kollégátok, Pacal 

Márika”(ZERKOVITZ–SZILÁGYI 1926.). 
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   A nőkarakterek életútja 

   Katót lányként ismerhetjük meg, s a körülmények kényszerítik arra, hogy igazi nőként 

viselkedjen, a Csókos asszony előadás jelmezében Dorozsmai vonzóbbnak találja: „szédítő, 

megejtő változás,/ Oly csodás, akár egy látomás,/ El ne szállj tündéri álomkép, / Most vagy az 

asszony,/ Akit úgy várok rég.[…]” (ZERKOVITZ–SZILÁGYI 1926. Vö. Kedvenc dalaink… 

1959:131.). De a pozíciók megváltoztak, Kató már ünnepelt színésznő: „[…]ó, uram, 

bocsánat, tévedés,/ Sántikál kissé az érvelés; A vallomása bármi szép, Fordult a 

sorskerék…[…]” (ZERKOVITZ–SZILÁGYI 1926. Vö. Kedvenc dalaink… 1959:131.). De a 

végén Kató mégis – sejthetjük –, hogy az eljegyzést követően felhagy a színésznői karrier 

építésével, s a muzsikus férje oldalán a feleség, majd anya szerepkörben fog helytállni (1. 

táblázat).  

   A szubrett és a táncos-komikus karakterének szerelme kevésbé összetett, hiszen két 

feltörekvő művészről beszélhetünk. Nem bonyolult viszony az övék, mentes a nagy drámai 

betétektől – nem úgy mint a Kató-Pista párosé –, a „könnyű nők” eszköztárát, a színésznői 

sallangokat az orfeumi táncosnő használja: „[…]éjjel az omnibusz tetején,/ Emlékszel 

kicsikém, de csuda volt!/ Lenn nyikorogtak a kerekek,/ Felettünk nevetett a teli hold!/ S 

miközben a lovacskák bandukoltak Budán át/ Eloltottam égő ajkad s a lámpát!/ Éjjel az 

omnibusz tetején, /Emlékszel kicsikém, de csuda volt!” (ZERKOVITZ–SZILÁGYI 1926. Vö.  

Kedvenc dalaink… 1959:34.) Kató végig erkölcsös marad, Rica-Maca pedig be is vallja, hogy 

nem egyszer engedett a férfiaknak, a kísértésnek: „rügyeztek a fák, Te id’ adtad a szád,/ a 

Wampeticsban banda játszott/ Messziről egy Zerkovácot,/ Szállt a nóta, szállt, amíg az est 

beállt,/S az omnicsek ránk száz gyönyörrel várt” (ZERKOVITZ–SZILÁGYI 1926. Vö 

Kedvenc dalaink…1959:34.).  

   A történet vége sejteti – Los Angeles című dalblokk –, hogy Ibolya úr és Rica-Maca 

karrierében is hamarosan bekövetkezik a nagy áttörés, csakúgy mint Katóka életében. 

 

 

   1. táblázat: A két nőkarakter szembeállítása, Forrás: Saját szerkesztés 

Összehasonlítás szempontja Pünkösdi Kató – primadonna Rica-Maca – szubrett 

Színésznő (ősbemutatón – 

1926 – Budai Színkör/ majd 

Városi Színház) 

Honthy Hanna Somogyi Nusi 

A karakter szülői háttere 
Örökbe fogadták, józsefvárosi 

lakás 

Van családja, szerény anyagi 

körülmények közt éltek/élnek 

Vágyott karrier Színészi pálya Színészi pálya 

Aktuális munka, karrier 
Színésznő – primadonna 

(színinövendék) 
orfeumi énekesnő 

Anyagi függés Önálló kereset Önálló kereset (kevés) 

Megszólítások (férfiak általi) Csókos asszony, Katóka „Te nő”, 

Személyiségjegyek 
Kedves, céltudatos, szemérmes, 

tisztességes 
Hebrencs, törtető, szókimondó 

Férfiak (akik befolyásolják a 

döntéseit) 

Báró Tarpataky, Dorozsmai 

Pista, Kubanek hentes 
Ibolya Ede 

Végső, választott szerepkör Háztartásbeli asszony Karrierét kezdő színésznő (?) 
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   Konklúzió 

   Összességében a két nőtípus – Kató és Rica-Maca – szembeállítható a 20. század első 

felében keletkezett magyar operettekben fellelhető női karakterekkel is, hiszen jelen esetben 

azonos társadalmi státusú, hasonló ambícióval rendelkező nőket láthatunk, nincs jelen a 

színésznő és az arisztokrata, vagyonos nő ellentétpár.  

   Valamint, „az operettek nőkarakterei párhuzamba állíthatók a két világháború közötti majd 

utáni konzumfilmekben megjelenő nőkkel. A nőket az érdek, a több szerepkörben való létezés 

motiválja” (LENGYEL 2017:176.) – az állítást kiegészíteném azzal, hogy a bécsi–magyar 

operettiskola több termékéből is készül filmadaptáció a 20. század folyamán, így a népszerű 

zsáner filmen él tovább, habár a specifikumok, a funkciók egyértelműen megváltoznak, 

ugyanakkor a nőközpontúság a legtöbb esetben megmaradó tulajdonság. 

   Mindemellett kiemelném, hogy amikor az operettanyagok női szerepköreiről beszélünk, 

akkor érdemes megemlíteni a Madonna/Whore Complex jelenséget, mely megnehezíti azt, 

hogy egy nő egyszerre több szerepkört is betöltsön, hiszen a komplexusban szenvedő férfi 

csak egyetlen szerepben képes elképzelni a nőke, így a karakter összetettsége kognitív zavart 

idéz elő (LENGYEL 2017:176.). 

   Ethel Matala De Mazza 2017 szeptemberében az Opera Quarterly-ben megjelenő The Diva: 

Fates of an Archetypal Figure In Operetta újszerűen közelíti meg egy-egy operett női 

karakterét. Jacques Offenbach La Belle Héléne (Szép Heléna), La Vie parisienne (Párizsi 

élet), Lehár Ferenc Die lustige Witwe (A víg özvegy) és Oscar Strauss Eine Frau, die weiss, 

was sie will (Egy nő, aki tudja, mit akar) operettjeit elemzi, kifejezetten a 19. századi párizsi, 

20. századi bécsi és a berlini színpadi díva-változatok és a színpadi koncepciók 

függvényében. Fontos megállapításokat tesz a nőtípusokat illetően, azonban ezek csak példák, 

semmilyen formában nem általánosíthatók az összes nemzeti operettre (MAZZA 2017:59.). 

 

 

   Summary 

   This paper aims to give a gender-centred analysis of female role models in the 20th-century 

Hungarian operettas. In the dramaturgical center of all the national operetta-genres –  

including the Hungarian –, there are the main characters of the primadonna and the soubrette.  

In order to detect the dramaturgical role of those two stereotypical figures I realise an analysis 

of the social representations as seen in the librettos. The research focuses on three aspects: (1) 

the original context of the libretto - how the primadonna's character influenced its formation; 

(2) an analysis of feminine characters via their social origin and life path; (3) the presentation 

of career paths, material resources and decision making processes of the feminine characters. 
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Mezei Eliza: 
 

Zenehallgatási szokások vizsgálata magyarországon 

 

 

 

   Bevezetés, célkitűzések 

   A zene mindig is érdekelt már gyermekkorom óta, ezért is gondoltam úgy, hogy 

megközelítem egy olyan irányból a témát ahonnan eddig minden bizonnyal kevesen kutattak 

utána hazai körökben. A zene mindenhol jelen van, szinte elkerülhetetlen és bárhol hozzá 

lehet férni, online vagy offline felületen, fizetős és ingyenes módon. A zene a hallgató 

nagyközönség számára egy örömforrás, élmény, a zenésznek, aki megalkotja a zenét egyfajta 

hivatás, munka, elszántság és az önkifejezés egyik módszere. A szórakoztatóipar is egyfajta 

üzlet, sokan többek között a zenészek, zenei menedzserek, zeneszolgáltatók, 

rendezvényszervezők és újságírók is ebből élnek (PROART, 2015).  

   Az évek során rengeteg átalakuláson mentek keresztül a hanghordozó és lejátszó eszközök. 

A bizonyos szórakoztatóelektronikai eszközök egybeolvadnak egymással és már nem kell 

külön-külön megvásárolni ezeket, hanem közös hardverrel egy eszközön megkapjuk a 

funkciókat. Így tudjuk egyszerűen fogyasztani a zenét (MÉDIAKUTATÓ 2015). A 21. 

században a mai mobiltelefonok már rendelkeznek olyan funkciókkal melyek által zenét 

tudunk hallgatni, zenét tudunk letölteni és videót tudunk nézni. Nem szükséges külön lejátszó 

vagy hordozó eszköz. Könnyű egyszerű és bárhol hozzá tudunk férni.  

   A zenepiacon a zene egy fogyasztási cikk mellyel ugyan úgy érdemes foglalkozni, mint más 

termékkel vagy szolgáltatással. A zenepiac ugyan olyan, mint bármely más piac, itt is 

üzletszerű csere történik a zene szolgáltató és a zene hallgató között. Formák és tartalmak 

specializálódnak a közönség szerint és célcsoportok szerint (MÉDIAKUTATÓ, 2015). 

   A zeneipar az élőzene keresletét szeretné növelni, ennek érdekében egyre több fesztivál, 

koncert és zenés esemény kerül megrendezésre. A legnépszerűbb magyar fesztiválok, melyek 

rendelkezésünkre állnak néhányat említve: VOLT Fesztivál, Balaton Sound, Rockmaraton, 

SZIGET, Művészetek Völgye és különféle motoros fesztiválok, népzenei fesztiválok stb. 

   Bizonyítottan ma világszerte a zenészek fő jövedelemforrása az élőzenélés, fellépés. A 

magyar közönséget szeretnék kimozdítani otthonról és ezzel az élőzene fellendülését várja a 

zeneipar.  

   A magyarok zenefogyasztási szokásai jelentősen megváltoztak az előző évekhez képest. 

Sokkal több zenés műsor van a televízióban, a rádiókban. Számottevő lehetőség áll a 

feltörekvő vagy már meglévő zenészek rendelkezésére. Nem csak hang, hanem videó anyagok 

egyaránt. Fontos a médiában való szereplés, az ismeretség érdekében. A rock műfaj 

valamelyest még mindig háttérbe szorul, de igyekeznek minél több rockzenét a rádiókba 

juttatni. A hazai fesztiválokat segítené, ha a rádióban olyan zenéket játszanának, melyeket 

élőben is szívesen megnéznének az emberek (LIBERARIUS, 2015). 

   Kutatásomban a zenefogyasztókra fókuszálok melyeket különféle szegmensekre fogok a 

későbbi kutatásaim során bontani, korosztály, nem és zenei stílus alapján. Magyarországon a 

felnőttek többsége rádión és televízión keresztül hallgat zenét. A legfiatalabb korosztálynak 

több mint a fele a mindennapokban találkozik a zenével, az otthoni saját privát szféráján 

kívül. Az időseknek csak az egytizede hallgat zenét, ők találkoznak a legkevésbé vele. A 

közösségi terek és a zenés, kulturális eseményeknek köszönhetően tudják az emberek élvezni 

a zenei élményt. Az internet korát élve, már szinte minden zene fellelhető a hálón, akár 

videóval is. A nemek szerint kijelenthető, hogy a férfiak nagyobb mértékben hallgatnak 

közösségi területeken zenét, mint a nők. „Általánosan elmondható, hogy az életkor 

emelkedésével csökken a zenefogyasztók aránya.” (RETKES és VÁRKONYI, 2009). 
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   Módszertan 

   Jelen cikkben a legfőbb célom az eddigi szakirodalmi elemzéseim kiemelt eredményeinek 

ismertetése. A szekunder kutatásommal kapcsolatban találtam hazai és külföldi 

szakirodalmakat, szakkönyveket és szakmai folyóiratokat is, ezek alapján kijelenthetem, hogy 

legfőképpen külföldön foglalkoztak a témával.  

   Az eddigi kutatásaim alapot adnak ahhoz, hogy további szekunder kutatásokat folytathassak 

a zenefogyasztással kapcsolatos kutatási modelleket alapul véve. Későbbiek során hipotézisek 

megfogalmazása a célom és azok alapos vizsgálata a kutatási eredményeim segítségével. 

Primer kutatásaim során a tervem, hogy kérdőíves megkérdezésekkel elérem a 

zenefogyasztókat többek között arról, hogy milyen zenei stílust szeretnek, szoktak-e járni 

zenés eseményekre. A kérdéseimet többek között a külföldi kérdőívekben már korábban 

vizsgált modellek alapján állítanám össze. 

   A közeljövőben szakértőkkel fogok mélyinterjút folytatni, melyben megkérdezem tőlük, 

hogy látják a magyar zenekarok, zenészek fejlődését? Milyen a menedzserek, zenészek, zenei 

rendezvényszervezők élete? Meg lehet-e élni ma Magyarországon a zenéből? Mire van 

szüksége a hallgató közönségnek, igénylik-e az élőzenét az emberek? 

 

 

   Eredmények 

   A szakirodalmi kutatásaim alapján kijelenthető hogy a zene egy igazán érdekes téma, 

mindenki találkozik vele és kialakul róla egy véleménye, vagy tetszik neki vagy sem. 

Elgondolkodtatja az embereket, hogyan lehetne fejleszteni a piacot, hogyan lehetne a passzív 

zenehallgatókat aktív zenehallgatóvá, az otthoni egyéni hallgatót közösségi zenehallgatóvá 

változtatni. A zeneipar ezzel foglalkozik, és számos adat támasztja alá, hogyan áll jelenleg 

Magyarország. 2016-ban Magyarországot a dinamikus fejlődő országok közé sorolták, ami 

nagyon pozitív visszajelzés. A digitális forgalom felzárkózott és ezzel majdnem utolérte a 

fizikait. A zenefogyasztás robbanásszerűen növekedett és a többi országhoz képest 

Magyarországon a streaming 95% volt. A fizikai értékesítések 20%-osan csökkentek 

Magyarországon. A letöltések emelkedtek 42%-al. A digitális értékesítések a hangfelvételek 

elsőszámú bevételi forrásává váltak és ezzel hivatalosan is megelőzve a fizikai eladásokat 

(ZENEI PIAC, 2016). 

   A lemezpiac évről évre hanyatló tendenciát mutat. Csökkennek a lemezeladások. Ez annak 

az oka, hogy a digitális értékesítés váratlanul megnövekedett. „A zenék és videók digitális 

értékesítéséből származó összegek nem tudják pótolni a lemezeladások kiesése miatt elvesző 

bevételt.” A MAHASZ szerint: a magyar lakosságra sajnos továbbra sem jellemző a zenéért 

való erős fizetési hajlandóság. A piac zsugorodásával számos hazai kiadó csődölt be, és ez 

néhány nemzetközi vállalat kivonulásához vezetett, sokan elvesztették munkájukat” (NAPI, 

2013). 

   2017-es MAHASZ jelentés alapján a hanghordozók értékesítése típus szerint 1999-től 2017-

ig vizsgálva a legtöbb bevételt a CD hozta. A zeneipar globális bevételei 5,9%-kal emelkedtek 

és a digitális értékesítés egyre inkább lehagyja a fizikait.  

   Az alábbi táblázat ezt szemlélteti: 

 

2017. Évi fizikai eladási adatok 2017. Évi digitális eladási adatok 

Fizikai eladások 

száma (Single 

Album, CD stb.) 

977 ezer Digitális eladások 

száma (Streaming, 

Letöltések száma) 

1,9 milliárd 

Fizikai értékesítés 

összesen: 

1,2 milliárd Ft Digitális értékesítés 

összesen: 

1,4 milliárd Ft 

(Forrás: MAHASZ, 2017) 
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   A magyarok leggyakoribb zenehallgatási formája a rádióhallgatás és csak utána következik 

a YouTube. A klasszikus hordozó-lejátszó eszközöket, mint a CD, kazetta, lemez egyre 

kevésbé vásárolnak, és inkább egyszerűen letöltik a zenét a mobiltelefonjukra vagy a 

számítógépükre, ahol saját lejátszási listát hozhatnak létre ízlés szerint. 

   A zene mindennapi életünk része, a lakosság négyötöde hallgat zenét mindennap. A zene 

erősen hat az érzelmekre, ezért tud tömegeket megmozgatni. A zene egyfajta művészet, 

önmegvalósítás, hangulat ezért mondható jó marketingeszköznek. Számottevő vállalat 

használja fel a zenét az emberek meggyőzésére. A zene eljutása a zeneszerzőtől a 

zenehallgatóig hosszú folyamat, melyben a menedzserek, zenei rendezvényszervezők, 

zeneáruházak, lemezkiadók és zene-videómegosztó oldalak segítenek.  

   A zeneipar legnagyobb részét az élőzene jelenti, és ez évről évre egyre csak növekvő 

tendenciát mutat. Közösségteremtő ereje van a zenének, szinte minden magyar településen 

rendeznek valamilyen élőzenés rendezvényt, fesztivált. A magyarok számára számít a 

belépőnek az ára, ezért működnek jobban a zenés események a nagyvárosokban. A személyes 

jövedelem is fontos szerepet játszik, ugyanis akinek több a keresete az az élőzenére is többet 

hajlandó költeni. A fesztiválok látogatottsága egyre csak növekszik és egyre több helyen 

találkozhatunk már élőzenével akár vendéglátóhelyiségekben, kávézókban, bárokban.  

   Az internet hozzáférés és a digitális technológia miatt a zeneipar helyzete nem könnyű. 

Elterjedt a hangfelvételek könnyű másolása, letöltése, illegális úton való beszerzése és 

csökkent azok vásárlása. Ezzel egy olyan folyamat indult el, ami teljesen megnehezítette a 

korábbiakhoz képest az iparág helyzetét (PROART, 2016). 

   A zene nagy hatással van az emberekre. Minden hangulatra való egy zene. Legyen az 

pozitív vagy negatív jellegű. A zenével ki tudjuk mutatni milyenek is vagyunk igazán, a 

szívünk mélyén. A klasszikus zene kedvelői például általában introvertáltabbak, kicsit 

magukba zárkózó emberek, míg a dance, disco zene rajongók nyitottabbak, kreatívabbak, 

extrovertáltak. A rockzenét hallgató személyek a tévhitekkel ellentétben, pozitív, rendes, 

barátságos és általában nyugodt, higgadt emberek. Elmondható, hogy zenei ízlésünk részben a 

saját személyiségünk egyik kifejezési formája, és hozzánk hasonló zenei stílust kedvelőkkel 

könnyebben barátkozunk, ismerkedünk. A zene egyfajta közös pont lehet (RENTFROW és 

GOSLING, 2003). 

   A következő diagram mutatja az emberek zenehallgatási szokásait stílus szerint. (Az alábbi 

kutatás az Amerikai Egyesült Államokban történt 2017 júniusában, korcsoportok alapján, 

eszerint végezném el a kutatást Magyarországon is. A kutatás során 3006 főt kérdeztek meg, a 

következő kérdés tették fel: Ön az alábbi zenei stílusok közül, mely stílusokat szereti 

leginkább? Hat féle korcsoportba sorolták a megkérdezetteket, és tizenkét féle zenei stílus 

közül választhattak. Egy személy három stílust jelölhetett meg. Az ábra alapján jól látható, 

hogy a 16-44 év közöttiek hallgatnak legtöbbet, zenét. Általánosan kijelenthető az ábra 

szerint, hogy a legkedveltebb műfaj a 16-34 év közöttiek közt a Pop zene. A 35 évesektől 

egészen a 65 év fölöttiekig a Klasszikus Rock zene a leginkább hallgatott stílus. Érdekesség, 

hogy a fiatalok többsége Pop, Rock, Hip Hop/ Rap zenét hallgat, és legkevésbé hallgatnak 

Klasszikus zenét. A középkorúak Pop, Rock, Klasszikus Rock zenekedvelők és távol áll tőlük 

az Instrumentális zene. Elmondható, hogy az idősebb korosztály Klasszikus Rock és Country 

zene kedvelő és nagyon messze áll tőlük a Hip Hop/ Rap és a Heavy Metál zenei műfaj.) 

 

 

   Összefoglalás 

   A felhasznált szakirodalmak alapján megállapítható, hogy a magyar zene rengeteg 

átalakuláson ment keresztül az évek során. Mind a zene lejátszók-hordozók terén mind a 

stílusok esetében. A kezdeti időkben inkább a CD, kazetták, lemezek voltak népszerűek, ma 

már egy eszközön van minden. A zenei stílusok skálája is kiszélesedett és több közül 

választhatunk. A zeneipar jelentősen fejlődött az évek során és mivel dinamikusan fejlődő 
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piac, így ez kedvező jövőképet mutat. A magyar hallgató közönség számára egyre több zenés 

program áll rendelkezésre, amik közül választhatnak, és az élőzene szeretete jelentősen 

növekszik Magyarországon. Az emberek egyre többet hajlandóak rááldozni és ezzel a 

közösségi szórakozás is szintet lép. A zeneipar folyamatosan vizsgálja, hogy mire van igény, 

mit szeretnének a hallgatók, zenészek. Kijelenthető, hogy a digitális eladások lehagyják a 

fizikai eladásokat.  

 

 

 
(Forrás: STATISTA, 2017) 

 

 

 

   Összegezve a zene egy keresett termék, ami mindenkit érint és ezért is érdemes vele 

foglalkozni. Hatással van az érzelmeinkre, megfoghatatlan, de mégis életünk részese, melyet 

nem lehet elkerülni. A megvizsgált külföldi zenefogyasztási modellek segítségét alapul véve, 

tervezem elvégezni a további kutatásaimat, és Magyarországon is fel fogom mérni, hogy 

hogyan és milyen zenét hallgatunk mi magyarok, mire van igényünk.  
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Dicső Melinda: 
 

Királyportré – Ezékiás 

 

 

 

   Kutatásom tárgyát Júda egyik legnagyobb formátumú uralkodója, Ezékiás király képezi. 

Erről a pozitív megítélésű uralkodóról a Szentírás terjedelmesen beszél. A király kora nagyon 

jelentős, hiszen időközben az Izráeli királyság megszűnik létezni, Júda egyedül marad az 

asszír fenyegetéssel szembenézve, és félve attól, hogy ők is megsemmisülnek. Ahhoz, hogy 

átfogó képet adhassak Ezékiásról, kutatásomhoz kortörténeti és régészeti tanulmányokat, 

feltárások eredményeit, és Biblián kívüli írásos forrásokat is felhasználtam. Célkitűzésem 

hasonlóan komplex volt, mint az ezékiási portré: történeti és teológiai szempontból is 

megfogalmaztam, hogy mi az, amire végső következtésként szeretnék eljutni. Vizsgálat alá 

vettem intézkedéseinek kiváltó okát, hatását a társadalomra, a gazdaságra vonatkozóan. 

Célom volt, hogy olyan összefüggéseket találjak, amelyek által jobban érthetővé válik Ezékiás 

jelentősége Júdában, és a nemzetközi színtéren. Szerettem volna a Biblia által festett pozitív 

királykép és a királynak tulajdonított tettek realitásával foglalkozni, vagy rávilágítani arra, 

hogy cselekedetei gyakran idealizált módon ismeretesek.  

   Dolgozatom (mely a 2017-es XXXIII. OTDK-ra készült) három nagyobb fejezetben vizsgálja 

Ezékiás uralkodását. Először igyekszik letisztázni, ki is volt Ezékiás, milyen helyzetben kerül 

trónra. Majd következik a reformer király tevékenységeinek ismertetése. Az első két fejezet 

alapozza meg az utolsó nagy egységet, hogy végül a maga teljességében láttathassam az 

asszírokkal való konfliktus mélységeit. 

   Az első fejezet legelőször a bibliai beszámolókkal foglalkozik, amelyek közül a Királyok 

második könyvében, a Krónikák második könyvében és Ézsaiás könyvében az Ezékiás-

elbeszéléseket találhatjuk. Ugyanakkor nem csak ezeken a helyeken találkozhatunk a király 

nevével. Ha a prófétai könyveket vesszük szemügyre, nyilvánvalóvá válik, hogy kik azok, 

akik Ezékiás idejében prófétáltak. Zofóniás esetében az derül ki, hogy próféta Ezékiás 

leszármazottja. Jézus, Sirák fia könyve is beszél a király tetteiről és az asszír támadásról. Az 

elbeszéléseket tekintve rájöhetünk bizonyos jellegzetességekre: például a Királyok második 

könyvének és Ézsaiás próféta könyvének esetében az események nagy része párhuzamos, 

persze vannak egyedi szakaszok is. Ézsaiásnál a legfőbb teológiai mondandó az, hogy az Úr 

Izráel Istene és szabadítója. A krónikás a kultuszi intézkedésekre helyezi a fő hangsúlyt, 

kiemeli a páska közös megünneplését. 

   Ha Ezékiás nevével találkozunk, azonnal datálási problémával találjuk szemben magunkat. 

Az évszámok több variációban fordulnak elő, ahány kutató, majdnem annyi feltevés. A 

vizsgálat a 2Kir 18,2 alapján indulhat el: „Ezékiás huszonöt évesen lesz király és huszonkilenc 

évig uralkodik.” Uralkodása idejére két fontos eseményt is elhelyez a fejezet: az első Samária 

eleste, melyet Ezékiás 6. évére datál, a második pedig a király 14. évéhez köthető, amikor 

Szanhérib felvonul Júda városai ellen. Az északi bukás ideje Kr.e. 722-re tehető, ha ez a 6. év, 

akkor kb. Kr.e. 727. az uralkodás kezdete. Az asszír hadjárat évének pedig általában 701-et 

fogadják el. (Davis 1980, 308) 727-től számolva semmiképp sem lehet ez a király 14. éve, 

ebben az esetben a kezdetet 715 környékére datálhatjuk. Ezen fejtegetésekből született meg a 

két legtámogatottabb időintervallum, mégis több problémát vetnek fel. Meglátásom szerint a 

kor viszonyaiban nem elképzelhetetlen a társuralkodói időszak. Ha így szemléljük a 

történéseket, jobb eséllyel illeszthetjük ezeket a dátumokat Ezékiás portréjába. A kérdőjeles 

évszámokból én sem tudok pontot varázsolni, dolgozatom csupán a probléma bemutatására 

irányul. 

   „Asszíria III. Tukulti-apil-Éssara (Kr.e. 745-727) trónra kerülésével válik Izrael 

történetének kulcsszereplőjévé.” (Karasszon 2009, 115) Az ő ideje alatt igencsak 



 

38 

 

megerősödött Asszíria, a különböző kis államok kényszerítve voltak az adózásra, és 

birodalom szolgálatára. A bibliai Tiglat-Pilészer uralkodása alatt létrejön az Izrael és Arám 

vezette asszírellenes szövetség, melyből kialakult a szír-efraimi háború. Áház visszautasította 

a szövetségben való részvételt, az asszírokhoz folyamodik (Bright 2001, 264), de ezáltal Júda 

belépett az asszír vazallusi státusz első szakaszába: köteles megfizetni az éves adót, illetve 

embereket biztosítani az asszír hadseregnek. (Swanson 2002, 467) Ezékiás már akkor 

tervezhette az asszír fennhatóságtól való elszakadást, amikor király lett, azonban várni kellett 

a megfelelő pillanatra. Egyiptom megerősödött a huszonötödik dinasztia ideje alatt (Bright 

2001, 270), és ezen felbátorodva a palesztinai hűbéres államok lázadásba kezdtek. Júdát is 

hívták, hogy csatlakozzon, Ezékiás valószínűleg Ézsaiás határozott ellenzése miatt ebben nem 

vett részt. II. Sarrukín (Kr.e. 721-705) halálát követően fia, a bibliai Szanhérib került a trónra, 

majd a birodalomban több helyen felkelés tört ki. (Miller-Hayes 2003, 337) Merodak-Baladán 

a babiloni trónon aktívan dolgozott asszírellenes tevékenység erősítésén. (Aharoni 2011, 166) 

Ekkor Ezékiás ideálisnak látta a pillanatot, hogy megtagadja az adófizetést, és előkészítse az 

ország függetlenedését. (Bright 2001, 273) Számít az asszírok támadására, ezért már 

előkészületeket tesz 712 és 705 között. (Miller-Hayes 2003, 337) 

   A második fejezet fő témáját a reformok adják. Ezékiás nem csak kultuszi intézkedéseket 

tett, hanem építkezéseket folytatott, megerősítéseket végzett, valamint a gazdaságot is 

igyekezett megfontoltan koordinálni. Fontosak ezek a tettek akkor, ha az ország vezetője a 

lehető legstabilabb állapotban szeretné tudni felségterületét egy lehetséges veszély esetén. 

   Legelőször a Királyok második könyvében található leírást szeretném kiemelni. Ha 

összevetjük a bálványimádással kapcsolatos deuteronómiumi törvénnyel, feltűnhet, hogy 

mindez ebbe a parancsolatba illeszkedik. (Na’aman 1995, 181) Ebből az okból kifolyólag 

vitatják az intézkedések valódiságát, köztük Nadav Na’aman is. Karasszon István azonban 

megjegyzi, hogy ebből nem következik szükségszerűen az, hogy hiteltelen lenne a leírás. 

(Karasszon 2009, 122) A deuteronómiumi anyag nagyrésze az északi országrész bukása után 

került Jeruzsálembe. Lehet, hogy a reform ezáltal lett megerősítve? Ugyanakkor a reformot 

magyarázhatja egyszerűen az aktuális politikai helyzet. Felmerül még a kérdés: Milyen 

kultuszi gyakorlat állhat a reformok célkeresztjében? Rowley szerint az asszírok vazallusaikra 

rákényszerítették isteneik tiszteletét, így Áház kultikus módosításait asszír mintára végezhette 

el. Ezékiás ezektől tisztítja meg a kultuszt, ami már lázadás. (Rowley 1962, 425) Young 

munkájában azt írja, hogy „az asszírok nem írták elő kultuszuk gyakorlását a teljes mértékben 

ellenőrzött államokban sem, nemhogy az olyan autonóm vazallus államban, mint Júda volt.” 

(Young 2012, 109) Véleményem és az átvizsgált szakirodalom többsége szerint leginkább 

kánaáni kultusz gyakorlása állhatott a háttérben. Ha csak a törvénytől indulunk el, az is a 

kánaáni kultusz elemeire hivatkozik.  

   A Krónikák második könyvében intézkedései terjedelmesebben vannak tárgyalva, mint 

Jósiás reformjai. Ennek történeti megbízhatósága azonban sokáig vitatott volt, így a reformok 

sem nyertek feltétlen elfogadásra. Moriarty rámutat arra, hogy nem a történeti megbízhatóság 

a kérdés, hiszen a könyv keletkezési célja az, hogy a jelenre nézve példát mutasson a múlt 

eseményeiből merítve. (Moriarty 1965, 401) Meglátásom szerint ezért kaphat itt nagy szerepet 

a király kultuszi törekvése, mivel a szerző mondandóját teológiai szempontból szerette volna 

átadni. A páska megünneplésének teológiai víziója Izrael újraegyesülése az ünnepen való 

részvétel által. Emiatt az egység miatt is emlékeztethet itt Ezékiás Salamonra (Finkelstein - 

Silberman 2006, 275), hiszen az ő idejében ünnepelt utoljára ilyen módon együtt a nép. Sokan 

támadják az ezékiási páska hitelességét arra alapozva, hogy az egész a jósiási páska átvétele, 

vagy csupán egy koholmány. (Moriarty 1965, 404) Illetve, hogy mindez nem mehetett végbe 

Ezékiás idején. Vannak olyanok, akik szerint Jeruzsálem kizárólagossága a nemzet egységét 

szimbolizálja. (Nicholson 1963, 384) Sokkal inkább elképzelhetőnek tartom azt, hogy a 

kultuszcentralizációval Jeruzsálemtől akarták függővé tenni a népet, s mindez gazdaságilag is 

igen gyümölcsöző lehetett (Miller-Hayes 2003, 341). A vidéki áldozóhelyek 
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megszüntetésével az adószedés mellett az ott tevékenykedő kultuszi személyzet megélhetése 

is bajba került. Véleményem szerint ezeket a lévitákat és papokat gyűjthette össze újra 

Ezékiás immár Jeruzsálemben, majd biztosította ellátásukat is a tized bevezetése által. 

Jelentős erőt képviselhettek, akiket nem foszthatott meg megélhetésüktől, hiszen szüksége 

volt támogatásukra.  

   Dolgozatomban három kultuszi helyet is vizsgálok archeológiai szempontok alapján, most 

azonban csak az aradi feltárások eredményéről szeretnék említést tenni. Ez a komplexum 

megegyezik a bibliai áldozóhalom leírásával. (Fried 2002, 445) Yohanan Aharoni végzett itt 

ásatásokat, aki szerint az udvaron lévő oltárt a 8. század végén (Stratum VIII) bontották le az 

ezékiási kultusz reform során, míg a szentély a 7. század végén szűnt meg (Stratum VII) 

Jósiás ideje alatt. (Finkelstein - Silberman 2006, 270) Így azt következtetést vonta le, hogy 

Ezékiás idején csupán az áldozás volt tiltott, és csak Jósiás korában került eltörlésre a 

Jeruzsálemen kívüli istentisztelet minden formája. (Na’aman 1995, 185) Herzog úgy vélte, 

hogy az oltárt már rétegek borították, amikor két tárolóhelyiséget építették valószínűleg az 

ezékiási felkeléshez szükséges tartalékok számára. (Borowski 1995, 151) Mindezek alapján 

Herzog is Ezékiás kultusz reformjának bizonyítékaként tekint Aradra. (Finkelstein - 

Silberman 2006, 270) 

   A kedvezőtlen politikai helyzet szülte a Siloah-csatorna megépítésének gondolatát. Háborús 

helyzetben a vizet a falakon belül kellett tartalékolni, valamint el kellett zárni a 

vízlelőhelyeket az ellenség elől. A város vízellátásának biztosítása érdekében Ezékiás 

parancsára, alagutat vájnak a sziklába, amely elvezeti a vizet a Gihón-forrástól a Siloámi 

medencéig. A király mérnökei előrelátó tervezés után kiástak egy ma 533 méter hosszú 

csatornát, mely biztosítja a folyamatos vízellátást. Két csapat dolgozott az egyik délről, a 

másik pedig északról, majd egy helyen összetalálkozhattak. (Matthews 2002, 82) Ezt örökíti 

meg a Siloah-felirat, amely paleográfiailag támogatja a 8. századra való datálást. (Young 

2012, 49) A feliratot 1880-ban találta meg az alagútban néhány arab gyerek. Ma Isztambulban 

található. (Kőszeghy 2003, 98) 

Az invázióra való felkészülés része volt az, hogy Ezékiás olyan tárolóedényeket gyártatott, 

amelyek füle, az alsó részen a lmlk (héberül ’l
e
melek’: azaz a királyé, a királyhoz tartozó) 

felirattal volt lepecsételve. Egyesek a katonai helyőrségek ellátásával hozzák kapcsolatba, 

mások pedig a királyi birtokok termékeinek tárolásával: pl. bor, olívaolaj. (King-Stager 2001, 

247) Számos júdai ásatáson kerültek elő a tárolókorsókon található különleges 

pecsétlenyomatok. A régészek értelmezése szerint az Ezékiás korára datálható edényeket az 

évente befolyó terményadó gyűjtésére használták a király számára. (Nagy 2010, 16) A 

tárolóedényekben összegyűjtött dolgokat négy körzeti központba küldték, ahol tárolták, újra 

elosztották majd adminisztrációs illetve katonai célokra felhasználták. (Na’aman 1986, 16) 

Megállapítható, hogy az lmlk tárolókorsók Ezékiás gazdasági és kereskedelmi 

reformintézkedéseinek is részét képezték, nem csupán az asszír támadásra való felkészülésben 

voltak jelentősek. 

   Szanhérib Kr.e. 701-es válasza a lázadásra az egyik legjobban dokumentált esemény az 

ókori világban.  

   A hatszögletű ékírásos Taylor prizma Szanhérib Kr.e. 701-es hadjáratának győzelmeiről és 

zsákmányáról számol be. Keletkezésének ideje kb. Kr.e. 689-re tehető. Az erősen 

propagandisztikus jellegű 487 soros írásra 1830-ban bukkant rá Taylor ezredes Ninive romjai 

között. A lázadó királyságok ellen vezetett expedíció Júda területén 46 fallal körülvett várost 

foglalt el. Ezékiásra külön kitér: úgy zárta be Jeruzsálembe, mint madarat a kalitkába. 

(Douglas 1992, 525) A 38 cm magas prizma a londoni British Múzeumban tekinthető meg. 

(Nagy 2010, 19) 

   Az asszírok egyik célja az volt, hogy gazdaságilag minél inkább nagyobb pusztítást 

végezzenek az ostromlott területen. Lákis Jeruzsálem után a második legjelentősebb központ 

volt, erős falakkal védve. A Lákis elfoglalást ábrázoló dombormű Szanhérib ninivei 
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palotájának tróntermében kapott helyet. (Aharoni 2011, 168; Edelman 2000, 94) A 20 méter 

hosszú és 3 méter magas domborművet 1840-ben fedezték fel, majd a British Múzeumban 

állították ki. (Master 2013, 72) A reliefeken megjelennek az ostrom szakaszai: ahogyan az 

asszírok ostromgépeikkel támadják a várost, miközben a védők fáklyával próbálják 

felgyújtani a hadigépeket. A város elbukik, a foglyokkal és zsákmánnyal megrakott 

szekerekkel viszik el a túlélőket. A záró jelenet az adófizetés momentuma. (Gray 1963, 612) 

A katasztrofális végkifejletet a feltárt tömegsírok is alátámasztják, amelyekben közel kétezer 

holttestre bukkantak. (Finkelstein-Silberman, 2001, 270) 

   Lákissal ellentétben Jeruzsálem ostromával kapcsolatosan nincsen túl sok információnk. 

Arról olvashatunk, hogy megadásra szólítja fel az asszír hadvezér a jeruzsálemieket. 

Szanhérib évkönyveiben csupán annyit mond, hogy bezárta a városba Ezékiást. Így vita 

tárgyát képezi az, hogy volt-e tényleges hadi cselekmény, aminek nyoma is lenne, ha a város 

környéke elpusztul az ott állomásozó asszírok miatt. (Faust 2008, 183-185) Vagy csupán 

blokád alatt álltak? (Geyer 1971, 605) Úgy vélem, itt inkább teológiai szempontból jelentős az 

asszír nyomás alól való felszabadulás mondandója, és azt hiszem, az elbeszélésnek valójában 

ez lehet a célja. Jeruzsálem megmenekülése a Bibliában isteni beavatkozásnak köszönhető, 

mivel az asszír seregből az Úr angyala egy éjjelen 185 ezer embert vágott le. Hérodotosz 

szerint a hadsereg vesztét az okozta, hogy az egerek szétrágták fegyvereiket. 

(Hérodotosz, 2007, 141.; Laato 1988, 268-270) Josephus úgy gondolja pestis sújthatott le. 

(Flavius Ant. 10.1.5 §21; Feldman 1992, 609) Felvetődik még az is, hogy esetleges rokoni 

szálak fűzték Ezékiást az asszír uralkodóhoz, ezért nem pusztul el a város, s maradhat helyén 

a júdai uralkodó. (Kőszeghy 2006, 93) Bárhogy is történt, valami tényleg megakadályozta az 

asszír hadsereget az ostromban. Teológiailag mindez a Sion sérthetetlenségét vetíti előre, 

amely szerint Jeruzsálem sosem eshet el. (Balentine 2015, 472) 

   A Szentírásban szereplő júdai királyok között Ezékiás nem csak azért kulcsfigura, 

mivelhogy egyfajta etalon Izrael történetének uralkodói között, hanem azért is, mert korának 

részletes vizsgálata után számos régészeti lelet van, melyek egyértelműen az ő regnálásához 

köthetők. Összegzésként megállapíthatom, hogy a király portréjának több szempontú 

vizsgálata vihet közelebb a valósághoz. Nem mondhatjuk ki egyetlen nézőpontról sem, hogy 

hibátlanul mutatja meg számunkra Ezékiást. Mindegyikben van vagy egy kis idealizálás, vagy 

éppen mindent elutasító kritikus szemlélet. Mindenesetre feltételeznünk kell egy történelmi 

magot, és ehhez kell a lehető legközelebb kerülni a további vizsgálatok során. 
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   The portrait of king hezekiah  

   Hezekiah was one of the most prominent kings of Judah in the 8th century and much can be 

learnt about him from the Scriptures. In addition, the significance of the King in an era when 

Judah faced the Assyrian threat is also confirmed and well documented in sources other than 

the Scriptures. Starting from the narratives of Hezekiah's deeds in the Bible I examine the 

related historical and archaeological studies. The King's actions presumed a triggering 

political situation, and the consequence of the rebellion against the Assyrians was the war led 

by Sennacherib in 701 BC, which is one of the best documented events of the era. The 

deuteronomistic assessment of Hezekiah is very positive, but when strategy behind his deeds 

is examined, it is revealed that one aspect is not enough for examining the King. Sources and 

opinions are extremely varied: they represent excessive idealization or total scepticism. 
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Rozsos Tina: 
 

Szent István emlékezete a 16-18. századi Magyarországon 

 

 

 

   The remembrance of King Stephen I of Hungary during the 16-18
th 

century 

   During the trials and tribulations of the torn Hungary in the 16-17
th 

century and the reign of 

Marie Theresa in the 18
th

 century, the remembrance of the first Hungarian king, King Stephen 

I gained popularity in Hungarian society. This was mainly due to the political programs of the 

upper classes, including the Habsburg rulers of the era, the Hungarian high nobility and the 

representatives of the Roman Catholic church. All the aforementioned societal classes aimed 

to lessen the effects of the social, economical and political crisis mainly caused by the 

Ottoman occupation of certain parts of the country and to strenghten their own power over 

each other and the lower classes. The built-up symbolism around the figure of Saint Stephen I 

played a crucial part in both of those purposes as well as several others, many of which are 

thoroughly portayed in this essay. 

 

 

   Bevezetés 

   A magyar történelem bővelkedett válsághelyzetekben, de ezek közül is kiemelkedtek „a 

magyar romlásnak évszázadai”, így a 16-17. századi állandó fenyegetettségre a társadalom 

minden rétege próbált megoldást keresni. Mindenki szabadulni akart a jelen fogságából, így 

egyrészt a túlvilág, másrészt a múlt felé fordították a tekintetüket.  

   A magyar történelem felidézésében a társadalmi csoportok eszközt találtak saját eszméik 

megjelenítéséhez és érdekeik érvényesítéséhez. Így történhetett meg, hogy a világi és az 

egyházi hatalom összeforrt a magyar szent királyok emlékezetével. 

   A kor politikai viszonyainak köszönhetően Szent István tisztelete a válságos évszázadokban 

jelentősen megnövekedett, amelynek legszembetűnőbb bizonyítéka, hogy az első uralkodó 

alakjáról számos ábrázolás született. Az István-kultusz azonban másképp jelent meg a 

Habsburg udvar, a magyar nemesség, a katolikus egyház és a protestáns felekezetek körében, 

mivel a múltinterpretációk különbségei utaltak az eltérő érdekekre. 

   A közös történelmi múlt tudata elősegítette az ország egységének újbóli megteremtését, 

hiszen a közös múlt – amely részben István király tiszteletében nyilvánult meg – jelentős 

kapocs volt a magyarság körében, nagyban hozzájárulva a „három ország – egy haza” 

eszméjének fennmaradásához, amely elengedhetetlen volt a későbbi államegység 

újraalkotásában.  

 

 

   Szent István kultuszának jelentősége a 16-17. században 

   A 17. században  Szűz Mária tisztelete, akit a magyar keresztények pártfogójának 

tekintettek a pogány törökök és az „eretnekek”, azaz a protestánsok ellen, egybefonódott 

Szent István nevével is.
1
 Azzal, hogy István felajánlotta az országot Máriának, Magyarország 

Mária országává („Regnum Marianum”) vált.  

   A 16-17. században Mária alakjának összefonódása Szent Istvánnal aktuálpolitikai töltést is 

kapott, az ország területi és vallási egységének helyreállításának célját fejezte ki.
2
 Szent 

István és felajánlásának felidézése a katolikus egyház egyik legfontosabb érvévé válhatott a 

                                                      
1
 Tóth Gergely: Szent István, Szent Korona, államalapítás a protestáns történetírásban, 16-18. század. 14. o. 

2
 Tüskés Gábor - Knapp Éva: Magyarország - Mária országa. Egy történelmi toposz a 16-18. századi egyházi 

irodalomban. 573. o. 
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rekatolizáció során, felekezeti vitákban, ellenreformációs irodalomban és képzőművészeti 

alkotásokban egyaránt felidézték első királyunk emlékezetét.  

   Mindezek az ábrázolások a királyi hatalom és a hozzá tartozó apostoli hatalom nagyságát és 

szuverenitását jelképezik, hiszen például az apostoli jogkör kiemelése során az önálló 

egyházszervezet létrehozásának jogával érzékeltetik a magyar királyok hatalmát a magyar 

egyházszervezet felett.  

   Az egyház azért az országfelajánlás megjelenítésére koncentrált, mivel abban az egyházi és 

világi hatalom összekapcsolódik, így Szűz Mária szerepének kiemelése a magyar történelem 

során erősítette a római katolikus egyház befolyását az egyházi és a világi szférában is.  

I. István ezen kívül gyakori alakja volt katolikus prédikációknak, liturgikus énekeknek és 

jezsuita iskoladrámáknak is. Általában ezekben a különböző műfajokban ugyanazok a 

jelenetek jelentek meg István életéről: a korona megérkezéséé, vagy a koronázás ábrázolása 

az államalapítást idézte fel.  

   A katolikus egyházi irodalomban is gyakori téma volt a dicső múlt felidézése, a 17. századra 

kialakult az egyház saját múltértelmezése, amely a korabeli rendi-nemesi felfogáshoz és a 

Habsburg udvar álláspontjához is tudott alkalmazkodni.  

   A történetírás mellett a költészetben is megjelent az államalapítás egysége. A neolatin költő, 

Tarnóczy István Idea coronata című művében Szent István szerepéről elmélkedik. A 

„legkatolikusabb királyként” ábrázolja I. Istvánt, és azt cselekedetei ismertetésével indokolja. 

Kiemeli uralkodói erényeit, például igazságosságát, könyörületességét, türelmességét, de 

erejét, nagyságát, vitézségét is. 
3
 

   Bár az irodalomnak jelentős szerepe volt az ország visszatérítésében az „igaz hitre”, az 

ellenreformáció legközismertebb elemeit a képzőművészet terén találhatjuk. A korban minden 

eszmét a képzőművészetek terén lehetett úgy megjeleníteni, hogy az minél szélesebb 

tömegeket elérjen. Nem szabad elfelejteni, hogy az analfabetizmus aránya a társadalomban 

csak a 19. században kezd el igazán csökkenni, így a kora újkorban csak a képi megjelenítés 

közérthető az alsóbb társadalmi rétegek számára.  

   Emellett a képi ábrázolás népszerűségében mindig is szerepet játszott annak díszítő 

funkciója. A 16. század közepétől Európában megjelent a barokk stílus, a 17. századtól pedig 

hazánkban is elkezdett tért hódítani. A barokk alkalmas volt a heroizmus, a hősi helytállás 

megjelenítésére, példaként szolgálva ezzel a kor emberének, hogy harcoljon az országa 

védelmében, a török kiűzése érdekében.  

   A katolikus mecénási tevékenység virágzott a megosztottság századaiban is, mivel az 

egyház érdekelt volt a vallási egység újbóli megteremtésében. Ezért is válhatott kedvelt 

témává az egykori egység ábrázolása allegóriák segítségével. A legnépszerűbb motívum, 

amelyet a középkor hagyományain túllépve az addigiaktól eltérően ábrázoltak, itt is a Patrona 

Hungariae-eszme volt. Emellett gyakran vontak párhuzamot a bibliai háromkirályok és a 

„magyar háromkirályok” – I. István, Imre herceg és I. László – között, akiket így gyakran 

ábrázoltak egy képen. Ez a párhuzam bizonyítékként szolgált a jezsuita  

történelemszemléletnek, amely az Árpád-házat mint a legtöbb szenttel rendelkező európai 

dinasztiát tartja számon. Mivel ez az állítás erősítette a rendi öntudatot, nemzettudatot is, így 

könnyen népszerűvé vált az eszme és annak képi ábrázolása is. A „magyar háromkirályokat” 

és Szűz Máriát mint Patrona Hungariae-t is megjelenítette Thomas Bohacz 1740-ben 

elkészült, Patrona Hungariae Szent István, Imre és László körében című metszete.  

   A Patrona Hungariae-eszme átalakulását mutatja, hogy a 17. században jelent meg először, 

hogy István a Szent Koronát ajánlja fel Szűz Máriának, a koronával testesítve meg az 

országot. Első alkalommal a Nádasdy-család mariazelli kápolnájának oltárképén, amelyet 

Tobias Pöck készített el 1665-ben
4
 jelent meg a felajánlás-jelenet ily módon.

5
 Ezt követően a 

                                                      
3
 Kónya Franciska: Tarnóczy István és a kora újkori meditációs irodalom. 53-55. o.  

4
 Knapp Éva: A Szent István-ikonográfia megújítási kísérletei a 17-18. századi sokszorosított grafikákban. 227. 

o. 
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korona felajánlása vált a Patrona Hungariae-gondolat képi megjelenítésének eszközévé, amely 

ábrázolás még a 18. században is népszerű volt. Ez az ábrázolási mód a Szent Korona 

jelentéstartalmát is kibővítette, mert míg eddig a királyi hatalom jelképe és a Szent Korona-

tan alapján az ország és az országot alkotó rendek megtestesítője, ettől fogva az eddigiek 

mellett a világi és egyházi hatalom összekapcsolójának szerepét is felveszi a koronázási 

ékszer. 

   A nemesség is megtalálta a barokk stílusban a megfelelő eszközt nézetei kifejtéséhez. Mivel 

hazánkban a nemesi barokk célja a középkorból származó feudális kiváltságok védelme, így 

az elterjedő stílus jegyei is középkori hagyományokra épülnek, a rendi felfogást tükrözik.
6
 

   A rendek reprezentációjának mindig érdemes megfigyelni az aktuálpolitikai jelentését. 

Ahogy az Udvar a Regnum Marianum-gondolattal igazolta abszolút hatalmát, a rendek 

ugyanezen koncepciót újraértelmezték és abszolutizmusellenes töltéssel látták el. Felidézték 

Szent István országfelajánlását, azonban ezt összekötötték azzal, hogy István adta az első 

kiváltságokat, és még az Imre hercegnek írt Intelmekben is hangsúlyozta a kiváltságos 

rétegekkel való megegyezés fontosságát: „Az uralom negyedik dísze a főemberek, ispánok, 

vitézek hűsége, erőssége, serénysége, szívessége és bizalma. Mert ők országod védő falai, a 

gyengék oltalmazói, az ellenség pusztítói, a határok gyarapítói. Legyenek ők, fiam, atyáid és 

testvéreid, közülük bizony senkit se hajts szolgaságba, senkit se nevezz szolgának. […] 

…hogy vonzalmaddal felövezve a királyi méltósághoz mindig háborítatlanul ragaszkodjanak, 

hogy uralkodásod minden tekintetben békés legyen.”
7
 

   Összességében a 16-17. század politikai elitjéről elmondható, hogy a középkori uralkodók 

felidézése kulcsfontosságú volt a reprezentációjukban. A kor aktuálpolitikai helyzetéhez 

alkalmazkodó, annak megfelelően változó, saját érdekeiket képviselő múltértelmezéseik 

hozzájárultak a hatalmuk, befolyásuk megerősítéséhez. Emellett az egykori egységes állam 

megjelenítése hozzájárult a megosztottság alatt a virtuális egységtudathoz.  

   Mária Terézia Szent István-kultusza mint a magyar rendek megnyerésének eszköze  

   1740-től teljesen új korszak köszöntött hazánkra Mária Terézia trónra lépésével. A királynő 

a nemesség megnyerése érdekében a magyar nemzeti hagyományokra is támaszkodott. 

Felélesztette Szent István kultuszát, ezzel is legyezve a magyar rendek nemzeti hiúságát. 

1764-ben a Szent István-rend megalapításával létrehozott egy elit kört, amelynek tagjai azt a 

feladatot kapták, hogy védjék a haza és a korona érdekeit, és öregbítsék Szent István 

tiszteletét.
8
  A rend nagymestere a mindenkori uralkodó volt, így ezzel Mária Terézia a 

lovagrend udvarhűségét is biztosította. Ez kiemelt jelentőséggel bírt, hiszen a lovagrend 

alapításának éve megegyezett az utolsó magyar országgyűlés időpontjával – bár az 

időpontválasztás okának a királynő József fia római királlyá koronázását jelölte meg –, így a 

királynőnek szüksége volt erre a biztos társadalmi bázisra.  

   Jól érzékeltetik a rend feladatát és jelentőségét azok a szavak, amelyekkel a királynő átadja 

a rend díszjelét a lovagoknak: „Vedd által Szent István Rendének díszjelét, mint nyilvános 

bizonyságát és jutalmát a te különös érdemeidnek és hordjad azt szüntelen magadon, ezen 

megtiszteltetési jel, melyet ma Tőlünk nyertél, néked mindég intésül szolgáljon és soha meg 

ne felejtkezhessél arról, mivel az Istennek, Nékünk, Fejedelmi Házunknak és ezen rend 

méltóságának tartozol.”
9
 

   A Szent István-i hagyományok felidézésének részeként 1771-ban az uralkodó hazahozatta 

Raguzából a Szent Jobbot. A királynő már korábban is törekedett a felbecsülhetetlen értékű 

ereklye hazahozatalára, azonban eleinte a raguzai domonkosok nem váltak meg kincsüktől, 

                                                                                                                                                                      
5
 Tóth Gergely: Szent István, Szent Korona, államalapítás a protestáns történetírásban, 16-18. század. 33-34. o. 

6
 Kosáry Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. 48. o. 

7
 Szent István intelmei Imre herceghez (http://mek.oszk.hu/00200/00249/00249.htm) 

8
 Magyar Zoltán: Szent István a magyar kultúrtörténetben. 67. o. 

9
 A Szent István Rend alapszabályai https://kituntetes.webnode.hu/kituntetesek/magyar-osztrak-monarchia/szent-

istvan-rend-/ 

http://mek.oszk.hu/00200/00249/00249.htm
https://kituntetes.webnode.hu/kituntetesek/magyar-osztrak-monarchia/szent-istvan-rend-/
https://kituntetes.webnode.hu/kituntetesek/magyar-osztrak-monarchia/szent-istvan-rend-/
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helyette István fejereklyéjéből ajánlottak fel egy kisebb darabot. Így kerülhetett a 

koponyacsont 1778-ban Fehérvárra.
10

 

   István ereklyéinek hazajutását követően nőtt azoknak szakrális jelentősége. A Szent Jobbot 

„az égben lévő szentnek a földön maradt fizikai valóságának”
11

 tekintették. Az ereklyék 

tisztelete Szent István ünneplésének megnyilvánulási formája volt, azonban mivel a 

tiszteletadás többi módja általában egy-egy társadalmi rétegnek volt csak elérhető, az ereklyék 

az ünnepek során mindenki számára láthatóak voltak. Ezzel ezek össze tudták kapcsolni a 

társadalom egészét a szent király emlékezetével. A díszes körmenetek, az ünnepi misék által 

mindenki átérezhette a szakralitás természetfeletti megnyilvánulását, amely a mindennapi 

életükből hiányzott.  

   Mária Terézia rendeleti úton ünneppé tette augusztus 20-át is,
12

 azt a napot, amelyen 1083-

ban felbontották István sírját.
13

 Ekkor és még évente többször ünnepi istentiszteletet tartottak 

Szent István tiszteletére, körmenetben hordozták körbe István ereklyéit. Ez az ünneplés 

egyszerre erősítette az egyházi és a világi hatalmat is, hiszen ezek a díszes, barokkos 

körmenetek az uralkodó dicsősége mellett az egyház dicsőségét is hirdették a Szent Jobb és a 

körülötte kialakuló kultusz szakrális jellege miatt. 

 

 

   Összegzés 

   Istvánt mint államalapítót azonban nemcsak szakrális értelemben tisztelték, hanem az 

emlékezete értékformáló erővel is bírt. Mivel az ő nevéhez kötötték az egységes magyar állam 

megteremtését, így István a nemzeti egységet szimbolizálta. István tisztelete szimbolikusan 

magában hordozott egy alattvalói magatartást, felidézte az uralkodóhoz való alattvalói hűség 

elvárását. Mivel ez Mária Terézia hatalmát is megerősítette, így a királynő minden fontos 

állami eseményen – királykoronázáskor, országgyűlések idején – megjeleníttette a Szent 

Jobbot.
14

  Az uralkodó hatalom presztízsét a szent király földi maradványának bemutatása 

azáltal növelte, hogy mindenkinek az emlékezetébe idézte az egykori nagy és dicsőséges 

uralkodót, párhuzamot vonva a történelmi Magyarország leghíresebb és leginkább tisztelt 

királya és Mária Terézia között. 

   Szent István alakja és tevékenysége összetett nemzeti szimbólummá vált a kora újkor 

folyamán, és ezáltal a nemzeti tudatformálás egyik legfontosabb eleme volt élt a múltban és él 

tovább napjainkban is. 

 

 

Irodalom 

Szent István intelmei Imre herceghez.  

http://mek.oszk.hu/00200/00249/00249.htm 

A Szent István Rend alapszabálya (kelt Wien, 1764. május 6.) 

https://kituntetes.webnode.hu/kituntetesek/magyar-osztrak-monarchia/szent-istvan-rend-/ 

 „Hol vagy István király?”: A Szent István-hagyomány évszázadai, szerk. Bene Sándor, 

Gondolat, Bp., 2006 

Bitskey István: Irodalmunk Szent István-ábrázolásai. In: B. I.: Eszmék, művek, 

hagyományok. Tanulmányok a magyar reneszánsz és barokk irodalomról. Debrecen, 1996, 

269-276. o. 

Galavics Géza: Válsághelyzetek és képzőművészeti válaszok a 17-18. századi 

Magyarországon. In: Sub Minervae nationis praesidio. ELTE, BP., 1989, 51-55. o. 

                                                      
10

 Magyar Zoltán: Szent István a magyar kultúrtörténetben. 40-42. o. 
11 

Beke Margit: A Szent Jobb tisztelete az újkorban 50. o. 
12

 Magyar Zoltán: Szent István a magyar kultúrtörténetben. 40-41. o. 
13 

Györffy György: István király és műve. 388-389. o. 
14

 Beke Margit: A Szent Jobb tisztelete az újkorban 48-49. o. 

http://mek.oszk.hu/00200/00249/00249.htm
https://kituntetes.webnode.hu/kituntetesek/magyar-osztrak-monarchia/szent-istvan-rend-/


 

51 

 

Györffy György: István király és műve. Gondolat, 2. kiad. Bp., 1983 

Igaz Rita: A barokk Magyarországon. Corvina, Bp., 2007 

Kónya Franciska: Tarnóczy István és a kora újkori meditációs irodalom. Egyetem Műhely 

kiadó – Bolyai Társaság, Kolozsvár, 2015, 53-55. o. 

Kosáry Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Akadémiai, Bp., 1983 

Magyar Zoltán: Szent István a magyar kultúrtörténetben. Helikon, Bp., 1996 

Pálffy Géza: Szétdarabolódva közép-európai kultúrkörben In: Mátyás király öröksége. Késő 

reneszánsz művészet Magyarországon a 16-17. században. Szerk: Mikó Árpád – Verő 

Mária, Bp., 2008, 13-21. o 

R. Várkonyi Ágnes: Az egység jelképei a megosztottság másfél évszázadában. In: Kard és 

koszorú. Ezer év magyar uralmi és katonai jelképei. Szerk: Hausner G., Kincses K.M., 

Veszprémy L., Bp., 2001, 59-76. o.  

Szentjeink és nagyjaink Európa kereszténységéért. Szerk. Beke Margit, Bp., 2001 

Tóth Gergely: Szent István, Szent Korona, államalapítás a protestáns történetírásban, 16-18. 

század. MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Bp., 2016 

Tüskés Gábor - Knapp Éva: Magyarország - Mária országa. Egy történelmi toposz a 16-18. 

századi egyházi irodalomban. In: Irodalomtörténeti Közlemények, 2000. 5-6. sz. 573-602. 

o.

 

  



 

52 

 

  



 

53 

 

Boros József: 
 

A munka-magánélet egyensúly szerepe a kutatói pálya választásában 

 

 

 

  Bevezetés 

   Életünk során számos szerepet töltünk be, amelyek mind hatással vannak egymásra. Ezek 

közül meghatározó jelentőségű az, hogy mennyire tudjuk a munkánkat és a magánéletünket 

egyensúlyba hozni, amely kutatásokban bizonyított, hogy szignifikánsan együtt jár az 

elégedett életérzéssel, míg a munka-magánélet konfliktus egyik kiváltó oka lehet a rosszabb 

egészségügyi, mentális és fizikai állapotnak, fokozott stresszhez, szorongáshoz, 

kimerültséghez, alkoholfogyasztási problémákhoz és nem megfelelő étkezési szokásokhoz 

vezethet (Pleck – Staines – Lang, 1980; Frone – Russel - Cooper, 1997; Peeters – 

Montgemery – Bakker, 2005). A munka-magánélet összehangolása erősen érinti a 

tudományos területet választó egyéneket is. Jelen tanulmány a kutatói pálya választásának 

tényezői között kívánja vizsgálni a munka-magánéleti szempontokat, ezért a doktori 

tanulmányokra koncentrál. Félig strukturált interjúk készítésével és feltáró jelleggel, kvalitatív 

vizsgálattal a motivációs tényezők, az ösztöndíjról alkotott vélemény és a magánéleti 

(családalapítási) tervek vizsgálata valósult meg. A képzési rendszer és a helyi specialitások 

megismeréséhez előzetesen a DOSZ elnökével és Debreceni Egyetem Ihrig Károly 

Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola titkárjával és ügyintézőjével is interjút 

készítettem, amelyeket aktív, PhD képzésben részt vevő hallgatókkal és potenciális 

aspiránsokkal lefolytatott megkérdezésekkel egészítettem ki. 

 

 

   Szakirodalmi áttekintés 

   A téma szakirodalma, a korábbi vizsgálatok, a vállalati kutatások alapját képző 

munkavállalókon kívül (Beauregard – Henry, 2009; Drew – Murtagh, 2005; Hewlett, 2003; 

Spinks – Tombari, 2002) kiterjednek a következő generáció, az előttünk álló évtizedek aktív 

keresőire is (Strack et al., 2009). Ezen csoporton belül sajátos figyelmet érdemelnek a PhD 

képzésben résztvevő hallgatók. Esetükben a folyamatos tanulás nem ér véget a diploma 

megszerzésével, hanem még évekre elköteleződnek az egyetemi lét iránt. Életüknek pont azt a 

szakaszát töltik a doktoranduszként, amely Hewlett (2003) szerint a legideálisabb lenne a 

gyerekvállalásra. Paksi és Szalma (2012) azt találták, hogy a magasan képzett nők gyakran 

kitolják gyermekvállalási szándékukat a karrierjük beindítása érdekében. A doktoranduszok 

életét vizsgáló első átfogó nemzetközi kutatásra csupán 2009-ben került sor (majd 2011-ben 

publikálták 
*
), amikor 12 ország (Magyarország nem szerepelt a vizsgált térségek között) PhD 

hallgatóit vizsgálták élet-, szakmai- és társadalmi körülményeik tekintetében, illetve 

eltéréseket tártak fel az országok között. Az első hazai átfogó vizsgálat 1999-ben készült, 

amelynek eredményeit Kucsera és Szabó (2009) által szerkesztett könyvben olvashatjuk. A 

további vizsgálatok közül kiemelendő Fábri (2008) és Fináncz (2007) munkája. Előbbi a 

végzett hallgatók munkaerőpiaci lehetőségeit vizsgálta, míg utóbbi egy helyi, debreceni 

kutatást folytatott le. 

   Az ezredfordulót követően egyre látványosabban kezdtek mutatkozni a családszerkezetben 

végbemenő változások. A korábbi hagyományos családmodellhez képest – amelyben a női 

szerep elsősorban a háztartás vezetésére, a szülésre és a gyereknevelésre fókuszálódott, míg a 

férfiak a kenyérkereső szerepben tűntek fel – napjainkra egyre inkább a kétkeresős 

családmodellek és nem ritkán a karrierista egyedülállóság jellemző. Ezen változások hatást 

gyakorolnak a háztartásbeli munkamegosztásra, a munkaerőpiaci lehetőségekre, az egyre 
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szélesebb körű atipikus foglalkoztatási formák térnyerésére, az esélyegyenlőség 

hangsúlyozására és nem utolsó sorban a szervezeti családbarát intézkedések igényére. 

   A tanulmány témaválasztásához alapul szolgált továbbá Kazainé (2016) munkája, amelynek 

során a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói körében kétfázisú kutatássorozatot végzett. A 

célja az volt, hogy az atipikus munkaviszony megítélését a munkavállalói oldalról felmérje. A 

megkérdezés során a résztvevőknek 36 pontot kellett szétosztani a felsorolt 12 munkavállalói 

preferencia között. Az eredményekből kiderült, hogy a fővárosi egyetemen tanulók jelentős 

része már a képzéssel párhuzamosan dolgozik. A munkavégzés során legfontosabb 

szempontnak a rugalmasságot és a tanulmányokkal való összeegyeztethetőség lehetőségét 

tartották. Ami a hosszútávú munkavállalási preferenciájukat illeti első helyen a magas 

jövedelmet, második helyen a stabil, biztos jövedelmet említették, míg a dobogó harmadik 

fokára a fejlődési lehetőség szerepel. Ez nem sokkal előzi meg (átlagosan 0,12 értékes 

eltéréssel) a munka és magánélet egyensúlyt, amely kutatásom fő témája. Ez is rávilágít arra, 

hogy a fiatal generáció milyen fontosnak tartja ezen két terület összehangolását. A másik 

szempont, ami okot ad dolgozatom megírásának, az az, hogy a doktori képzés és a 

tudományos pálya is számos olyan sajátossággal bír, ami az atipikus foglalkoztatási formákra 

jellemző (például rugalmas munkavégzés, távmunka lehetősége). 

 

 

   Anyag és módszer 

   A kutatásban a Debreceni Egyetem Ihrig Károly Vezetés- és Gazdaságtudományi Doktori 

Iskola nappali tagozatos hallgatói egy részével és a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi 

Karának néhány aspiráns hallgatójával végeztem félig strukturált interjúkat, feltáró jelleggel. 

Jelenleg (2017/18. II. félévében) 73 aktív tagja van a doktori iskolának, akik közül 50 fő 

nappali (54%-ban magyar 46%-ban angol nyelvű) és 23 fő levelezős (100%-ban magyar 

nyelvű) képzésben vesz részt 

   A dolgozat elkészítéséhez félig strukturált szakértői interjúkat készítettem. Babbie (2003) az 

interjúkészítést a társadalomtudományi terepkutatás egyik fajtájának tekinti, amely a 

kvalitatív módszerek közé tartozik. Esetenként a terepkutatás is alkalmas kvantitatív adatok 

gyűjtésére (például adott esetben a különböző, meghatározott típusú interakciók 

számszerűsítése), de alapvetően kvalitatív megközelítési eszköz. Más megfigyelési 

technikáktól az is megkülönbözteti, hogy nem csupán adatgyűjtést szolgáló tevékenység, 

hanem legtöbbször elméletalkotási folyamat is egyben. Jellemzően nem pontosan 

megfogalmazott hipotéziseket tesztelnek vele. Inkább olyan folyamatokat, általános és 

tapogatózó vizsgálódásokat végeznek a segítségével, amelynek végén különböző 

megfigyelések szükségességére hívják fel a figyelmet. A terepkutatás olyan – a társadalmi 

jelenségekkel szoros kapcsolatba hozható – dolgokra is tud akár fényt deríteni, amely a 

kvantitatív vizsgálati módszerekkel rejtve maradna. Az alkalmazott módszer egyértelmű 

előnye az, hogy a megfigyelni kívánt csoportot a természetes közegében vizsgálhatjuk meg és 

a személyes kommunikáció olyan finom részletek megfigyelésére is lehetőséget biztosít, 

amelyet más módon nem lennénk képesek előre látni és megmérni. 

 

 

   Eredmények és azok értelmezése 

   A doktori képzésre készülő és a képzésben jelenleg is résztvevő hallgatók között érdekesnek 

találtam azt megvizsgálni, hogy a pályaválasztásuk során milyen preferenciákat, motivációs 

tényezőket vettek figyelembe, mennyire erős szerepet töltött be az, hogy az egyetemi 

munkáról egy kötetlenebb, rugalmas és családbarát kép él az emberek fejében. Ezen 

kérdéskörök mellett a házasságkötési és gyermekvállalási terveikre is kitértem, végezetül 

pedig a képzés által biztosított szabadidő mértékére. 
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   A pályaválasztási motiváció kérdésében a többség erős elköteleződést mutatott az oktatási 

és kutatási pálya iránt. A megkérdezettek jelentős része már évekkel korábban eldöntötte, 

hogy az akadémiai pályán képzelné el a jövőjét és ehhez tudatosan kezdte el felépíteni a 

karrierjét az egyetemen belül; különböző cikkeket és publikációkat készítettek, konferenciákat 

látogattak és azokon aktívan elő is adtak, demonstrátori és egyéb intézményi szakmai 

feladatokat láttak el, TDK és OTDK szereplést tudtak felmutatni (amely szinte elkerülhetetlen 

feltétele a vizsgált doktori iskolába való bekerülésnek, de már az aspiránsok is rendelkeztek 

ilyen tapasztalattal a megkérdezések időpontjában) és nem utolsó sorban keresték a Debreceni 

Egyetemen és kifejezetten a karon is megtalálható különböző tehetséggondozási lehetőségeket 

(DETEP, szakkollégiumi és egyéb diákszervezeti tagság), amelyek sokban hozzá tudják 

segíteni és fel tudják készíteni a hallgatókat a várható feladatokra. További gyakori válasz 

volt az, hogy a kiszámíthatóság (2-4 évre fix hely és jövedelem) és a képzés nyújtotta 

rugalmas időbeosztás motiválta/motiválja a hallgatókat a jelentkezésre. Voltak azonban, akik 

a doktori cím megszerzését tűzték ki maguk elé célul, míg mások egy „előre menekülésként”, 

a diákévek kinyújtásaként fogták fel a doktori képzés lehetőségét, abból kifolyólag, hogy 

multinacionális cégnél abszolút nem tudnák elképzelni magukat, vagy egyszerűen még nem 

találták meg a helyüket a világban és a humán tőkéjükbe való invesztálás lehetőségét vonzó 

alternatívának ítélték meg. Néhány megkérdezett esetén a tudományos pálya mellett 

végezhető egyéb tevékenységek köre (saját vállalkozás, versenyszférában szereplő 

vállalkozással való együttműködés, projektmunkák végzése) is meghatározó szempont volt a 

karriertervezésük során, ami szintén az akadémiai pálya nyújtotta rugalmasság „számlájára” 

írható. A vezetői interjúkban elhangzott ezeken kívül az is, hogy ennek a szakmának továbbra 

is megvan az a presztízse, amelyet csak néhány terület képviselői tudhatnak magukénak. Az 

anyagi vonzatát a képzésnek némileg meglepő módon elfogadhatónak találták a 

megkérdezettek (első 2 év során 140 ezer Ft, sikeres komplex vizsga esetén a második 2 

évben 180 ezer Ft havi ösztöndíj), viszont az életük megalapozásának, egyről a kettőre 

jutáshoz mai viszonyok között kevésnek találták. A nagyobb problémát az oktatói bérekben 

éreztek, ami a kezdeti időszakban a PhD ösztöndíj mértékét sem éri el. A megkérdezettek 

véleménye szerint ezen kellene elsősorban javítani, majd ezután visszatérni az ösztöndíjak 

kérdésére. A vezetői interjúk ezzel ellentétben a legnagyobb visszatartó erőnek az ösztöndíjak 

és a versenyszférában elérhető bérek közötti különbséget tartották.  

   A családalapítással kapcsolatos kérdéskörben a vizsgálatban résztvevők egybehangzóan azt 

gondolták, hogy a házasságkötés lehetőségét egyáltalán nem zárja ki a képzésben való 

részvétel. A házasságkötésnél a megfelelő partner megléte esetén a vélemények szerint az 

jelenthet fennakadást, hogy egy esküvő magas költségeit az ösztöndíjból nehéz előteremteni, 

ehhez elengedhetetlen a családi támogatás. A vezetők véleménye is egybecsengett ezzel.  

   A gyerekvállalás tekintetében már színesebb válaszokkal találkoztam. A hallgatók 

kihangsúlyozták, hogy egy nő esetén nagyobb megterhelést jelent egy születendő gyermek és 

az ezáltal megváltozott élethelyzet kezelése. Ebből adódóan a többség reálisan csak a 

fokozatszerzést követő 2-3 éven belül tervezné az első gyermek születését. Ezen terveket 

azzal is alátámasztották, hogy egy gyerekvállaláshoz szükségesnek tartanák először egy lakás 

birtoklását, amit addig nem tudnak biztosítani, amíg csak ösztöndíjban részesülnek, mivel ezt 

nem bérnek tekinthetjük, így a hitelképesség szempontjából hátrányos helyzetben vannak az 

érintettek. Ezen kívül a GYES/GYED mértéke is máshogy alakul egy PhD hallgató esetén. A 

megfelelő családi háttér és támogatás hiányában ezért a többség elképzelhetetlennek tartja a 

gyerekvállalást. A megkérdezettek között azonban volt olyan személy is, aki már a PhD-t 

megelőzően vállalt gyereket és ő kifejezetten az egyetemi munka által biztosított rugalmasság 

miatt választotta ezt a pályát (előtte más területen dolgozott néhány éven keresztül, a diploma 

megszerzését követően). Elmondása szerint így nyugodtan el tudja vinni a gyerekeket reggel 

óvodába, iskolába, majd délután értük is tud menni, mivel az egyetemen biztosítani tudják 

számára azt, hogy ne kelljen az adott időpontokban órát tartania. Emellett nyáron is rengeteg 
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időt tud a társaságukban tölteni, közös élményeket tudnak szerezni, és nem az egyik táborból 

a másikba kell íratni a gyerekeit.  

   A legeltérőbb válaszokat azonban a szabadidő kérdésében kaptam a megkérdezettektől. 

Voltak, akik egyáltalán nem érezték, hogy a képzés ne biztosítana számukra elegendő 

szabadidőt. A napi feladatok ellátása mellett jutott idejük a kikapcsolódásra, a családjukra és 

hobbik folytatására. A hobbi tekintetében a legtöbben valamilyen sportot (futás, labdarúgás, 

konditermi edzések, balett) említettek. Az egyik hallgató foglalta azt talán a legjobban össze, 

hogy a képzés, az egyetemi munka olyan szinten leterheli az egyént szellemileg, mentálisan, 

hogy egy idő után érezni fogja a belső késztetést, hogy valamilyen fizikai sporttevékenységet 

végezzen. A sportoláson kívül voltak, akik szabadidejükben képzéseken, kurzusokan vettek 

részt, ezen időszakban gondolják úgy, hogy még érdemben képezhetik magukat. A 

válaszadók egy másik része azonban panaszkodott arra, hogy sok mindent be kell áldoznia 

(többek között barátok, hobbi), mert az elvégzendő feladatok kitöltik a teljes napját, sok 

esetben otthonról is dolgoznia kell. Kihangsúlyozandó viszont, hogy ez nem kifejezetten a 

képzési teendőkből adódik, sokszor az intézetek által vállalt projektekben, pályázatokban 

részt vállalva fordultak ilyen szituációk elő. Ezen kívül a többség kiemelte, hogy az egyetemi 

életben időszakosan érkeznek a többlet leterheltségek (vizsgáztatás, dolgozatjavítás, 

konferenciarészvétel, cikkírás stb.), amely egy tudatos menedzselést és egy toleráns partnert, 

illetve családi és baráti társaságot kíván meg, akik el tudják fogadni ezt a ciklikusságot. 

   A munka-magánélet egyensúlyozása szempontjából is többen kiemelték, hogy a 

témavezetőjüknek (aki támogatni és gátolni is tudja a témájukkal való előrehaladásukat) és az 

adott intézeti kultúrának, szokásoknak is nagy szerepe van, hiszen egyes helyeken elvárás, 

hogy a napi 8 órát többségében az egyetemen kell eltölteni, míg máshol a rendszeres 

távmunka végzése teljesen megszokott. Összességében azonban úgy gondolták, hogy a kapott 

rugalmasságért cserébe (ha napközben 1-2 óra alatt el kell intézniük egy adminisztrációs 

ügyet vagy orvosi vizsgálatra kell menniük, akkor nem kell egy nap szabadságot kivenniük) 

az esetenkénti otthoni munkavégzést és az alacsonyabb bérezést is el tudják fogadni.          

 

 

   Következtetések 

   A Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Karán megszólított aktív és potenciális PhD 

hallgatók körében a vizsgálat során az vonható le következtetésképpen, hogy a többség 

motivációja tekintetében egy erős elköteleződés mutatkozott az oktatás és a kutatás iránt, 

amelyet egy tudatos felkészülés előz meg a képzésbe való bekerüléshez. Az akadémiai pálya 

nyújtotta rugalmas munkavégzés és a gyerekneveléssel relatív könnyen összeegyeztethető élet 

lehetősége szinte minden megkérdezett esetén fontos szempontot játszik. A gyerekvállalás 

kitolása azonban náluk is jelentkezett, hasonlóan Hewlett (2003) és Paksi – Nagy – Király 

(2016) kutatási eredményeihez. A szabadidő tekintetében csak néhány hallgató panaszkodott a 

túlterheltségre, ami elsősorban intézeti és egyéb elfoglaltságokra vezethető vissza. A többség 

képes volt rendszeresen időt szakítani a barátaira, családjára és szabadidős tevékenységeire.  
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Barna Fédra Kinga: 
 

Alternatív étrendet követők életstílusa és hatásuk a fenntartható élelmiszer-fogyasztásra 

 

 

 

   Különböző egészségügyi, etikai, élővilág védelmével kapcsolatos, környezetvédelmi, 

anyagi, illetve ideológiai okok miatt megjelentek a hagyományostól eltérő alternatív étrendek 

(KREY, 1982). Jelen kutatásban a legelterjedtebb táplálkozási formákat vizsgáltam, úgymint 

a paleolit, vegetáriánus, vegán, glutén-, laktóz-, tejfehérjementes, fehérjegazdag, valamint 

cukormentes/szénhidrátszegény étrendetek. 

   A vegyes étrend esetében a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének ajánlása alapján 

30-30%-ban kell zöldségeket és gabonaféléket fogyasztani és 20-20%-ban pedig 

gyümölcsöket és húsokat, halakat, tej és tejtermékeket (MDOSZ, 2018). 

   A paleolit táplálkozás, egy „kőkorszaki” diéta, ami nem engedi a cukor, gabona, tej és 

hüvelyesek fogyasztását (I1). 

   A vegetáriánus, vegán táplálkozás esetében különböző mértékben utasítják el az állati 

eredetű termékek fogyasztását, ami egészen a tojás, hal, tejtermékek, hús és mézfogyasztást 

jellemzi a legjobban (PHILLIPS, 2005; TAYLOR, 2011). 

   A gluténérzékenységben a hazai lakosság kb. 1,5-2%-a érintett, így elsődlegesen ők 

folytatnak gluténmentes táplálkozást (PROKISCH, 2016). Napjainkban egyre jellemzőbb 

olyanok is követi a diétát, akiknek erre nincs egészségügyi okuk (I2). 

   Azok esetében, akiknél megjelent a tejre való érzékenység, aminek tünetei pl. az emésztési 

zavarok, akkor a tejcukor- és a tejfehérje-érzékenységről beszélhetünk. Ugyanakkor ilyenkor 

nem javasolt teljes mértékben megvonni a tejet a szervezettől (BRILAKI, 2017). 

   A fehérjegazdag étrend alkalmazása a fogyni vágyók, valamint a sportolók, a súlyzós 

edzéseket folytatók körében a legnépszerűbb. Ugyanakkor a túlzott fehérjebevitel a 

zöldségek, gyümölcsök és gabonák fogyasztásának mérséklésével párosul a legtöbb esetben, 

amelynek eredményeképpen emésztési problémák adódhatnak a nem megfelelő rostbevitel 

miatt (DE BELLEFONDS, 2017). 

   A fogyasztók attitűdvizsgálat során besorolhatók a fenntartható élelmiszer-fogyasztás egyes 

dimenzióiba. A fogalom mind az egészséges, mind a környezetbarát táplálkozást magába 

foglalja (1. táblázat). Ugyanakkor megjelennek a csak egészséges - vagy csak környezetbarát 

táplálkozások, vagyis az egyoldalú dimenziók is. Abban az esetben, amikor egyik lehetőség 

sem teljesül úgy a nem kívánatos állapotról beszélhetünk (BARNA, 2016). 

 

 

 

1. táblázat: Az egészséges és a fenntartható élelmiszer-fogyasztás kapcsolata. Forrás: 

BARNA, 2016. 

Kritérium Egészséges Nem egészséges 

Környezetbarát Fenntartható táplálkozás Egyoldalú táplálkozás I. 

Nem környezetbarát Egyoldalú táplálkozás II. Nem kívánatos állapot 

 

 

 

   Az élelmiszerorientált életstílus modell (Grunert-modell) jellemzi az egyén étkezési 

életmódját, amelynek öt tényező képezi az alapját. A vásárlási motivációkhoz, a minőségi 

szempontokhoz kapcsolódó elemeket, valamint az élelmiszerellátáshoz kötődő főzési 

módszereket, a vásárlási szokásokat, továbbá a fogyasztási szituációkat 

(THØGERSEN, 2017). 
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   Anyag és módszer 

   A primer kutatás során a magyar lakosság körében 2017/2018-ban feltáró kérdőíves 

felmérést végeztem. A mintasokaság 504 fő, amelyben a KSH statisztikai adatai alapján nem 

szerint reprezentatívnak tekinthetők az eredmények. 

   A kérdőív négy kérdéscsoportot tartalmaz: alternatív táplálkozási formák alkalmazása és 

gyakorisága, élelmiszerekkel kapcsolatos állítások, helyi élelmiszerek vásárlására vonatkozó 

állítások, helyi élelmiszerek vásárlásának elutasításához kapcsolódó állítások. 

   A megkérdezés során a fogyasztók attitűdjeit, továbbá az állításokkal való egyetértés 

mértékét zárt egy- és többválaszlehetőséges kérdéseken keresztül, valamint 1-5 fokozatú 

Likert-skála használatával (1 – egyáltalán nem ért egyet; 5 – teljes mértékben egyetért) 

elemeztem. 

   A kérdőívek feldolgozásához az IBM SPSS Statistics 20.0, illetve a Microsoft Office Excel 

2016 programokat használtam. A statisztikai eljárások közül leíró statisztikai módszereket 

(megoszlási viszonyszámok, átlag, szórás, relatív szórás) használtam. Két kategorizált változó 

kapcsolatának elemzéséhez Chi
2
-próbát alkalmaztam, ahol kizárólag a szignifikáns eltéréseket 

figyeltem. A skála-típusú kérdéseknél varianciaanalízist (ANOVA) alkalmaztam. A tényezők 

számának csökkentése érdekében, valamint azok csoportokba rendezéséhez faktor- és 

klaszteranalízist végeztem, ahol a kiinduló változók közötti korreláció meglétére a Bartlett-

tesztet futtattam le, illetve Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) kritériumot alkalmaztam a változók 

elemzéshez való alkalmasságának vizsgálatához. 

 

 

   Eredmények 

 

   Alternatív és vegyes étrendeket követők 

   Legnagyobb arányban a laktózmentes étrendet követők töltötték ki a kérdőívet (18,7%), 

akiket a fehérjegazdag (15,3%), tejfehérjementes (14,4%), vegyes (13,9%), vegetáriánus 

(13,8%), vegán (12,6%), cukormentes/szénhidrátszegény (11,2%), gluténmentes (7,7%), 

illetve utolsó helyen a paleolit módon táplálkozók (1,6%) követnek. 

   Alternatív étrendet követőknek azon válaszadókat tekintettem, akik napi gyakorisággal, 

tartják valamely étrendhez kapcsolódó étkezési szokásokat. E tekintetben mindegyik étrend 

10% feletti arányban jelenik meg a válaszadók körében kivéve a gluténmentes és a paleolit 

táplálkozási módokat. Ennek oka abban is keresendő, hogy egy válaszadó gyakran egyszerre 

több étrendet is követ. A megkérdezettek nagyjából 1/5-e laktózmentesen (18,7%) étkezik, 

továbbá magas a fehérjedús (15,3%), a tejfehérjementes (14,4%), a vegyes (13,9%), illetve a 

növényi eredetű (vegetáriánus – 13,8%; vegán – 12,6%) étrendet követők aránya. A 

cukormentes/szénhidrátszegény étrendűek aránya relatíve alacsony a többi táplálkozási 

módhoz képest.  

 

   Élelmiszerorientált életstílus modell 

   Faktorelemzés. A kérdőíves megkérdezés állítássora alapján a változók számát leredukáltam 

annak érdekében, hogy az így kapott faktorok iránti attitűdjüket klaszterenként 

megvizsgáljam. Ennek eredményeképpen 7 faktort kaptam. 

   Az „Elhivatottság-innováció” faktor az első a főzési módszerek megosztása közül, ahol az 

elhivatottság és innováció szerepe jelenik meg hangsúlyosan, úgymint az új és más kultúrák 

gasztronómiája iránti érdeklődés, továbbá a főzés szeretete. 

   Az „Egyszerű főzés” faktor esetében a hangsúly az egyszerűségen, illetve az elkészítési 

gyorsaságon van. Ebben az esetben a válaszadók ételkeverékeket, konzerv és fagyasztott 

termékeket, valamint félkész ételeket használnak, és megjelenik a vásárlási döntésben 

szerepet játszó reklám befolyása is. 
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   A „Női-férfi felelősségmegosztás” faktorát figyelve a nemek közötti szerepek egyenlősége 

jelenik meg, azaz a válaszadók szemszögéből irreleváns, hogy a férfi vagy a nő hoz vásárlási 

döntést, a felelősség közöttük egyetemleges. 

   A „Vásárlási szokások” faktorba a vásárlási lista készítése, az élelmiszervásárlás iránti 

érdeklődés, az élelmiszercímkék olvasása, valamint termékinformációk figyelése és maga az 

élelmiszervásárlás szeretete tartozik. Jól megfigyelhető a vásárlói tudatosság, hiszen a 

kérdőívet kitöltők az élelmiszervásárlást megtervezik, előre felkészülten, átgondoltan végzik. 

   A „Minőségi aspektus” faktor a minőségi szempont, ahol a bioélelmiszerekről alkotott 

vélemény, illetve a szakboltokban történő vásárlás jelenik meg. 

   A „Vásárlási motivációk” faktor esetében a hedonizmus és a szociális tényezők jelennek 

meg, úgymint az íz fontossága, élelmiszerek élvezetes fogyasztása és a jó társaság szerepe az 

étkezésben. 

   A „Fogyasztási szituációk” faktor a nem tudatos étkezéstervezést jeleníti meg, hiszen az 

ételfogyasztás az éhségérzettől, valamint az étkezés időszerűségétől függ. 

 

 

   Klaszterelemzés. A kutatás célkitűzéseihez kapcsolódón részletesen ismertetem az egyes 

klasztereket. A faktorokból képzett klaszterek alapján 5 csoportot kaptam: „Újdonságok 

keresők” (27,8%), „Kívülállók” (18,8%), „Konzervatívak” (15,4%), „Átlagos fiatalok” 

(16,9%), illetve „Sportos életmódú fiatalok” (21,0%).   A faktorok és a klaszterek közötti 

összefüggéseket az 1. ábra szemlélteti. 

 

 

 

   1. ábra: Klaszterközép-értékek. Forrás: Saját szerkesztés, 2018. 

 
 

 

 

 

   Az első klaszter a „Újdonságot keresők”, akik körében a főzés esetében megjelenik az 

innovációra való hajlam, ugyanakkor magas a minőség fontosságának kérdése. A második 

klasztert a „Kívülállók” alkotják, a vásárlási motivációk negatívan jelennek meg, vagyis az íz, 

a szociális élmény nem meghatározó. A harmadik csoport a „Konzervatívok”, akiknél az 

újdonság, a női-férfi felelősségmegosztás elutasítása figyelhető meg, ezzel szemben 

K1 - Újdonságot 

keresők 

K2 - Kívülállók K3 - Konzervatívak K4 - Átlagos fiatalok K5 - Sportos életmódú 

fiatalok 

Klaszterek 

F1 - Főzési módszerek - Elhivatottság-innováció F2 - Vásárlási szokások 

F3 - Főzési módszerek - Egyszerű főzés F4 - Minőségi aspektus 

F5 - Vásárlási motivációk F6 - Fogyasztási szituációk 

F7 - Főzési módszerek - Női-férfi felelősség 
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megjelenik a vásárlási motivációk fontossága. A negyedik az „Átlagos Fiatalok” szegmense, 

ahol a főzés egyszerűsége, a fogyasztási helyzetek jelentősége mutatkozik meg. Az ötödik, 

egyben utolsó klaszter a „Sportos életmódú fiatalok”, esetükben megjelenik az újdonságra 

való hajlam, ugyanakkor a minőség nem játszik fontos szerepet a döntéseik során. 

 

   1. klaszter – Újdonságot keresők 

   A csoport aránya az összes megkérdezett között 27,8%, azaz 140 fő, ez a legnagyobb 

klaszter. Elnevezésük az alternatív étrendet követők magas aránya, így a főzési módszerek 

esetében megjelenő innováció, a minőség fontosságából, valamint a tudatos fogyasztásból 

ered. Étrendet tekintve felülreprezentáltan jelennek meg a vegán (50,0%), a tejfehérjementes 

(49,3%), a cukormentes/szénhidrátszegény (44,6%), a laktózmentes (43,2%), a vegetáriánus 

(40,0%) étrendet követők. Korosztály alapján jellemzően a 25 év felettiek, de különösen a 40 

év felettiek alkotják (26-40 éves – 30,7%; 40 év feletti – 37,7%). Körükben az átlagostól 

nagyobb mértékű egészség- és környezettudatosság figyelhető meg. 

 

   2. klaszter - Kívülállók 

   A mérete alapján a harmadik legnagyobb szegmens a Kívülállók csoportja (18,8%, 95 fő). 

Ebben a klaszterben figyelhető meg legkisebb mértékben az egészség- és a 

környezettudatosság és inkább a 40 év feletti korosztály alkotja. Ez a csoport egyfelől az 1. 

klaszter ellentétének is tekinthető. A „Kívülállók” esetében a „vásárlási motivációk” tényezőn 

kívül nem mutatkozik meg kiugró érték a faktorok irányába. 

 

   3. klaszter – Konzervatívok 

   A Konzervatívak alkotják a legkisebb csoportot a mintán belül (15,4%, 95 fő). A klaszter az 

elnevezést a különböző étrendet elutasítása, valamint az innováció iránti negatív attitűdjük 

alapján kapta. Ebben a szegmensben jelenik meg a legnagyobb mértékben az alternatív 

étrendek elutasítása, illetve ezzel párhuzamosan az egészség- és környezettudatosság mértéke 

is alacsony. A szegmensben 40 év feletti korosztály 23,2%-os mértékben felülreprezentált. 

 

   4. klaszter – Átlagos fiatalok 

   A klaszter aránya a teljes mintasokaságon belül 16,9%, 85 fő. A tagok jellemzően kis 

mértékben alkalmaznak alternatív étrendeket, különösen a vegánt (6,3%), a laktóz- (11,6%), a 

tejfehérjementest (11,0%), valamint a cukormentes/szénhidrátszegényt (12,5%). Életkor 

alapján a 20 év alatti korosztály jelenik meg (27,8%) és arányuk folyamatosan csökken az 

életkor előrehaladásával. Esetükben szignifikáns eltérés nem figyelhető meg a tudatosságot 

tekintve. 

 

   5. klaszter – Sportos életmódú fiatalok 

   A mérete alapján a második legnagyobb csoport (21,0%, 106 fő). Az elnevezést az alapján 

fogalmaztam meg, hogy a fehérjegazdag étrendet fogyasztók legtöbb esetben a fehérjebevitelt 

a magas mozgásintenzitás miatt, illetve izomépítés érdekében választják. A szegmens tagjai 

nagyrészt elutasítják a vegetáriánus táplálkozást, azonban előnyben részesítik a 

fehérjegazdagot (28,2%). Életkor alapján leginkább a 20 év alatti korosztály alkotja (35,1%), 

és folyamatosan csökken a csoportba tartozók aránya az életkor növekedésének mértékével. 

Ugyanakkor a válaszadók jellemzően nem tekintik magukat egészségtudatosnak. 

 

 

Következtetések 

Fenntarthatósági modell. A szakirodalomban is ismertetett fenntarthatósági modell az 

egészséges és a környezettudatos élelmiszer-fogyasztás kapcsolatán alapul. A kapott 

klasztereket e modellnek négyből három szegmensébe lehetett sorolni (2. táblázat). A 
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kívánatos állapot megtestesítői a legnagyobb csoport, az „Újdonságot keresők” csoportja, 

csak egészséges módon a „Sportos életmódú fiatalok” étkeznek, ugyanakkor a másik három 

klaszter esetében nem jelent meg az egészség- vagy a környezettudatosság a cselekvéseik 

során, így ők a nem kívánatos állapotba kerültek, akik összesen a válaszadók felét (51,1%) 

teszik ki. 

 

 

   2. táblázat: Az egészséges és a környezettudatos élelmiszer-fogyasztás kapcsolata. Forrás: 

BARNA, 2016. 

Kritérium Egészséges Nem egészséges 

Környezetbarát Újdonságot keresők (27,8%) - 

Nem környezetbarát 
Sportos életmódú fiatalok 

(21,0%) 

Kívülállók (18,8%) 

Konzervatívok (15,4%) 

Átlagos fiatalok (16,9%) 

 

 

 

   A „Sportos életmódú fiatalok” tekintetében ellentmondás figyelhető meg egészség-

tudatosság szempontjából a saját megítélésük és a magatartásuk között. Ez a korosztály még 

jellemzően nem gondolkodik a prevencióban, ugyanakkor sportos életmódot alapvetően 

nagyrészt a fiatalok követnek, akiknél még a mozgás és a táplálkozást nem társítják az 

egészségtudatossághoz. 
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Brassó Dóra Lili és Dr. Béri Béla: 
 

A heterózistenyésztés hatása a tejhasznosítású tehenek tejtermelésére,  

termékenységére és egészségi állapotára 

 

 

 

   Bevezetés, témafelvetés 

   A tejelő szarvasmarhatenyésztés világszerte és hazánkban is a mezőgazdaság egyik 

legjelentősebb ágazata, hiszen a tej- és a tejtermékek táplálóanyag- és vitamin-tartalmuk miatt 

a népélelmezésben jelentős szerepet töltenek be. A tejet hazánkban jellemzően nagyüzemi 

körülmények között, iparszerű technológiával állítják elő. Az alkalmazott fajta - mint a 

legtöbb tejtermelésben élen járó országban – Magyarországon is a holstein-fríz, amely 90 % 

feletti részaránnyal vesz részt a tejtermelésben. A fajta egyeduralma ellenére az elmúlt 

évtizedekben többször felvetődött a kérdés, hogy mely típussal és milyen tenyésztési 

eljárással lehet a leggazdaságosabban tejet előállítani.  

   Az elmúlt évtizedekben követett tenyésztés- és fajtapolitika, a csúcstermelésre és a 

maximális árbevételre törekvő szelekció több, a termelést hátrányosan érintő 

következménnyel járt. A fogyasztói híg tejet termelő holstein-fríz fajta genetikai varianciája 

az utóbbi időben beszűkült és mára az állomány viszonylag kisszámú (kiváló teljesítményű) 

bikára vezethető vissza és ez a szám a folyamatosan emelkedő szelekciós nyomásnak 

köszönhetően tovább csökken. A tejhasznosításban az előnyös tulajdonságok rögzítésére a 

keresztezés nem alkalmazható, a fajtatiszta tenyésztés ugyanakkor sok esetben 

beltenyésztésbe és a közeli rokonok párosításával pedig rokontenyésztésbe torkollik. Külföldi 

adatok szerint a ’60-as években mért 1 %-os beltenyésztettségi együttható mára elérte a 6%-os 

értéket és továbbra is növekvő tendenciát mutat. Ez azért jelent problémát, mert a 

beltenyésztés negatív hatásának eredményeként csökken a tej táplálóanyag-tartalma, romlanak 

a termékenységgel kapcsolatos paraméterek, és felléphetnek különféle egészségi (tőgy-, láb-, 

méh) problémák. E hátrányos következmények megjelenésének gyakorisága a belte-

nyésztettségi együttható növekedésével egyenes arányban nő. Ezt igazolják Dezetter és mtsai 

(2015.) kutatási eredményei, mely szerint a beltenyésztéses leromlás százalékonként átlagosan 

mintegy 35 kg-mal csökkentette a 305 napos standard laktációs tejtermelést, 1,50 kg-mal a 

termelt tej nyerszsír-, 1,30 kg-mal a nyersfehérje-tartalmát, a szomatikus sejtszámot illetően 

pedig növekedést tapasztaltak. Bezdicek és mtsai (2015.) a beltenyésztési együttható 

emelkedésével az első elléskori életkor növekedését figyelték meg. A legfontosabb öröklődő 

rendellenességek közé sorolhatjuk a szarvasmarha nyiroksejt adhéziós rendellenességet 

(BLAD), a komplex gerinc deformitást (CVM), görbe farok szindrómát és a veleszületett 

izom disztóniát. (Woolliams, 2012.)  E rendellenességek szintén a beltenyésztés és 

homozigozitás növekedésének hatására jelennek meg. A meglévő gondok arra kényszeríthetik 

a tenyésztőket, hogy eddigi tenyésztési stratégiájukat átgondolják. Megoldást jelenthet a 

keresztezés, mely alkalmazásával a kiváltott heterózis hatásnak köszönhetően javítható a tej 

összetétele, jobb termékenység érhető el és az egészségügyi kezelések száma is csökkenthető. 

Bár korábban is próbálkoztak - többnyire eredménytelenül – keresztezési eljárásokkal 

(cseppvér-, váltogató, rotációs), de ezek átütő sikert nem értek el. Több kutatás igazolta, hogy 

a tenyésztési eljárások közül a háromfajtás rotációs keresztezés bizonyul a 

legcélravezetőbbnek az általa kiváltott maximális heterózis miatt. (Hansen, 2006.) Ezt a 

módszert használja az 1998-ban Kaliforniában kidolgozott ProCross program is, melyben a 

három szereplő fajta a holstein-fríz, a montbéliarde és a svéd vörös. A montbéliarde rendkívül 

jó betegség-ellenállósága és környezeti alkalmazkodóképessége, a svéd vörös kiváló 

táplálóanyag-összetételű koncentrált teje és a tejére jellemző alacsony szomatikus 

sejtszámtartalom miatt került be a rotációba. A tenyésztési séma szerint a keresztezés a 
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holstein-fríz fajtán alapul és ezt termékenyítik üszőknél svéd vörös, teheneknél pedig 

montbéliarde bikával. A keresztezés további menete a rotációs keresztezés szabályai szerint 

zajlik.   

   E tenyésztési eljárást több országban nagy sikerrel alkalmazzák és néhány éve 

Magyarországon is próbálkoznak a ProCross keresztezéssel. Úgy ítéljük meg, hogy a 

keresztezés hatását célszerű hazai tartási, takarmányozási és menedzsment viszonyok mellett 

is megvizsgálni ahhoz, hogy szakmailag helyes következtetéseket vonhassunk le és véleményt 

mondjunk a módszer hatékonyságáról. 

 

 

   Anyag és módszer 

   A vizsgálat alapadatait egy dunántúli nagyüzem szolgáltatta, az adatokat a RISKA és az 

ALI adatbázis rendszerből gyűjtöttük be. A telepen 2013-ban indították a rotációs 

keresztezést, így lehetőségünk volt az első utódgeneráció (F1) termelési eredményeit 

kielemezni. A kutatásba a tejtermelési tulajdonságokat illetően 186 (157 svéd vörös, 29 

montbéliarde), a termékenységgel kapcsolatos értékmérőket és az egészségi állapotot tekintve 

264 (184 svéd vörös, 80 montbéliarde) keresztezett tehenet és ezek anyját vontuk be. Jelen 

cikkben a keresztezett tehenek és fajtatiszta holstein-fríz anyjuk tejtermelésére (tej kg, zsír kg, 

zsír %, fehérje kg, fehérje %), termékenységére (tenyésztésbevétel, első elléskori életkor, 

szerviz periódus, termékenyítési index, két ellés közötti idő) és egészségi állapotára (egy 

egyedre jutó láb-, tőgy-, méh-, valamint összes kezelések száma és a szomatikus sejtszám) 

vonatkozó eredményeket kívánjuk bemutatni. Az értékmérőkhöz tartozó legfontosabb 

mutatókat 305 napos standard laktációra adtuk meg. Az adatok statisztikai kiértékeléséhez az 

SPSS 24.0 programcsomagot használtuk. A szignifikancia-szinteket a következőképpen 

jelöltük: p<0,05=*, p<0,01=**, p<0,001=***. 

 

 

 

   Eredmények és azok értékelése 

   Elsőként a keresztezés tejtermelési paraméterekre gyakorolt hatását szeretnénk bemutatni a 

keresztezett és a fajtatiszta állomány termelési eredményeinek összevetésével. Ezt azért is 

célszerű megvizsgálnunk, mert köztudott, hogy a termelt tej mennyiségében a holstein-fríz 

fajta világelső és az eddigi keresztezések e gazdaságossági szempontból fontos paramétert 

szinte minden esetben rontották. Feltételezhető volt ugyanakkor, hogy a világon leghígabb 

tejet termelő holstein-fríz tejösszetételét a keresztezés előnyösen befolyásolja.  

 

 

1. táblázat: A keresztezett tehenek tejtermelési eredményeinek összehasonlítása a fajtatiszta 

állományéval 

Tejtermelési 

paraméterek 

Keresztezett állomány 

(n=186) 

Holstein-fríz anyák 

(n=186) 

Szignifikancia- 

szint 

Átlag Szórás CV % Átlag Szórás CV %  

Laktációs tejkg (305 

nap) 
9537 1501 15,74 9759 1484 15,21 NS 

Tejzsír kg 327,75 62,19 18,97 349,95 60,24 17,21 ** 

Tejzsír % 3,39 0,65 19,17 3,61 0,44 12,19 ** 

Tejfehérje kg 313,31 47,54 15,17 309,79 42,91 13,85 NS 

Tejfehérje % 3,24 0,49 15,12 3,19 0,17 5,33 NS 

Szomatikus sejtszám  

(ezer sejt/cm
3
) 

77,65 15,41 19,84 199,61 43,25 21,66 *** 
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   Az 1. táblázatból leolvasható, hogy a keresztezett állatok tejmennyisége szignifikánsan nem 

csökkent. Úgy tűnik, hogy az F1-es tehenek kevesebb tejtermelését a jelentkező heterózis 

kompenzálni tudta. Míg a tejfehérje kg-ban és %-ban nem tapasztaltunk eltérést, addig 

meglepő módon a termelt tej zsírmennyisége és zsírszázaléka a keresztezés eredményeként 

romlott. A keresztezett egyedek tejének szomatikus sejtszám-tartalma közel harmadára 

csökkent, igazolván ezzel a keresztezés előnyös hatását. 

   A 2. táblázat a keresztezett és fajtatiszta állomány termékenységgel kapcsolatos 

tulajdonságait és egy laktáció alatti láb-, tőgy- és méhkezeléseinek számát mutatja be. 

   A táblázatban feltüntetett paraméterek közül a keresztezett és a fajtatiszta állomány között 

egyedül a méhkezelések számában nem találtunk különbséget. A gazdaságossági szempontból 

fontos tenyésztésbevétel ideje két héttel, az első elléskori életkor 15 nappal lerövidült. A nagy 

termelésű egyedeknél a csúcstermelés következményeként megnehezül, vagy lehetetlenné 

válik az egyedek újratermékenyítése, a két ellés közötti idő ezáltal jóval meghaladja az 

optimálisat. Vizsgálataink során azt tapasztaltuk, hogy a szervizperiódus hossza több, mint 

felére csökkent és a termékenyítési indexben is jelentős javulást figyeltünk meg. Igazolván a 

keresztezés termékenyülő-képességre gyakorolt pozitív hatását, a keresztezett egyedek két 

ellés közötti ideje közel 60 nappal kevesebb lett. Szembetűnő javulás mutatkozott az 

állategészségügyi beavatkozásoknál, ahol a lábkezelések száma harmadára, a tőgykezelés a 

felére csökkent, az összes kezelések száma kevesebb, mint felére esett vissza a keresztezés 

eredményeként. 

 

 

   2. táblázat: A keresztezett tehenek értékmérőinek összehasonlítása a fajtatiszta 

állományéval 

 

 

 

   Következtetések 

   Kutatómunkánk során a háromfajtás rotációs keresztezés termelésre gyakorolt hatásával és 

ennek lehetséges előnyeivel foglalkoztunk. A tenyésztési eljárásban szereplő három fajta 

(holstein-fríz, montbéliarde, svéd vörös) különböző keresztezési konstrukcióinak tejtermelési 

és termékenységgel kapcsolatos tulajdonságait és egészségi állapotát (láb-, tőgy-, 

méhkezelések száma) vizsgáltuk, a tehenek első, 305 napos standard laktációjára 

vonatkoztatva. 

A termékenységgel 

kapcsolatos 

értékmérők és a 

kezelések száma 

Keresztezett állomány 

összesen (n=265) 

Holstein-fríz anyák 

összesen 

(n=265) 

 

Szignifikancia- 

szint 

 Átlag Szórás CV % Átlag Szórás CV % 

Tenyésztésbevétel 

(nap) 
430,13 33,84 7,87 444,65 61,31 13,79 ** 

Első elléskori 

életkor (nap) 
740,31 86,51 11,69 755,42 78,46 10,39 * 

Szervizperiódus 

(nap) 
23,76 7,69 32,48 52,09 19,82 26,28 *** 

Termékenyítési 

index 
2,55 1,05 41,11 3,13 1,16 37,06 *** 

Két ellés közötti idő 

(nap) 
383,34 70,74 18,45 441,93 112,11 25,37 * 

Láb 2,05 0,68 33,17 5,83 1,94 33,28 *** 

Tőgy 1,51 0,34 22,53 2,83 0,65 22,90 *** 

Méh 2,71 0,86 31,51 2,57 1,04 40,40 NS 

Összes kezelés 6,27 2,11 33,65 11,23 3,51 31,25 *** 
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   A keresztezett és fajtatiszta állomány tejtermelését összehasonlítva megállapítottuk, hogy 

sem a tej mennyiségét, sem a tej fehérjetartalmát a keresztezés nem befolyásolta. Ugyanakkor 

meglepő módon a keresztezett tehenek tejének zsírszázaléka és a termelt tej zsírmennyisége 

minimálisan csökkent.  A keresztezés hatására viszont a tej szomatikus sejtszámában és 

ezáltal a tőgy egészségi állapotában jelentős javulást figyeltünk meg. Ez utóbbi igazolta 

SØRENSEN (2006.) kutatási eredményét is, aki szerint a fajtatiszta tenyésztés során a 

szomatikus sejtszámtartalom és a tőgygyulladás megjelenési kockázata jelentős lehet. A 

keresztezett állományoknál, minden termékenységgel kapcsolatos értékmérőben kedvezőbb 

eredményt kaptunk. Ezek közül kiemelhető a két ellés közötti idő közel 60 napos csökkenése, 

ami jelentős gazdasági haszonnal is jár.  Az egészségügyi kezelések számában szembetűnő 

különbségek mutatkoztak a keresztezett tehenek javára.  

   A kapott eredmények alapján megállapítható, hogy a keresztezésben részt vevő fajták 

rendkívül jól kombinálódtak egymással, hiszen már az első utódnemzedékben jelentős 

javulást figyelhetünk meg a termelésében, a termékenységben és az egyedek egészségi 

állapotában. A rotációs keresztezést folytatva remélhető, hogy az eddig kedvezőtlen 

eredményt mutató tej összetétel is javulni fog és a termékenység területén mutatkozó előnyök 

megmaradnak.   

   Vizsgálataink igazolták, hogy a keresztezés hazai nagyüzemi körülmények között 

alkalmazható, de a keresztezési konstrukciók további elemzése szükséges ahhoz, hogy a 

gyakorlat számára szakmailag korrekt eredményeket közöljünk. Az eddig vizsgált 

értékmérőkön túl célszerű lesz a ProCross keresztezés ökonómiai hasznát is értékelni, mert 

ezzel igazolható a keresztezés hatékonyságot javító hatása.   
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Szőke Szonja: 
 

A sportsérülések incidenciája a Debreceni Sportiskola U13-as kézilabdázói körében 

 

 

 

   Kutatásunkban az utánpótlás korú sportolók körében kialakult leggyakoribb sérülések 

jellemzőire, kockázati tényezőire és megelőzési lehetőségeire szeretnénk felhívni a figyelmet. 

A labdajátékok körében kiemelt szerepet a térdízület sérüléseinek profilaxisa kap. A 

Debreceni Sportiskola sérülésregiszterét vizsgálva azt találtuk, hogy kiemelkedő 

gyakorisággal sérül a bokaízület is. Szakirodalmi adatok alátámasztják, hogy a leggyakoribb 

sérülés a bokaficam és csak ezt követi az elülső térdszalag szakadásának gyakorisága. (Riva, 

Bianchi, Rocca, & Mamo, 2013.) 

   Vizsgálatunk fő kérdése, hogy hogyan előzhetőek meg a leghatékonyabban ezek a 

sérülések? Korábbi kutatások tapasztalatai alapján a célzott proprioceptív tréninggel 

csökkenthető a bokaficam, a térdficam és a deréktáji fájdalom is a sportolók körében. (Riva, 

Bianchi, Rocca, & Mamo, 2013.) Érdemes a preventív gyakorlatokat már fiatal korban az 

edzéstervbe építeni, mert a terhelés mértékének növekedésével egyenes arányban nő a 

sérülések megjelenése is, illetve a fiatalabb korcsoport esetleges mozgásszervi eltérései 

feltételezik az idősebb korcsoportok érintettségét is. (Gabett, 2016.) Továbbá, fontos 

hangsúlyozni és szem előtt tartani a program kialakításakor, hogy a szalagos stabilizátorok 

kötőszöveti eltérései nemre specifikusak. (Hosea, Carey, & Harrer, 2000.) 

   A kutatásunk célja felmérni a boka ízületi instabilitások jelenlétét fiatal kézilabdázók 

körében, ugyanis míg a térdízületi profilaxis elég széles körben alkalmazott, a bokaízületi 

instabilitások nem megfelelően felderítettek, és a prevenciós boka tréningek is háttérbe 

szorulnak a térddel szemben. A vizsgálati eredmények kiértékelése után, szükség esetén olyan 

nemre specifikusan elkülöníthető sérülés megelőző mozgásprogramot szeretnénk kidolgozni, 

ahol a boka és a térd egyidejűleg kerül a prevenció fókuszába.  

   Hipotézisünk szerint: 

1. A bokaízület sérülése, instabilitása indukálhatja a további térdsérüléseket. 

2. Az indirekt bokasérülések száma csökkenthető célzott proprioceptív tréninggel.  

3. A bokaízület javított helyzetérzékelésével csökkenthetjük az indirekt térdízületi 

traumákat.  

 

   A kutatáshoz kiválasztott célcsoport a DSI U13-as kézilabdázói voltak. Két teljes csapatot, 

tehát 28 igazolt sportolót mértünk fel. (14 fiút és 14 lányt) 

   Módszereink között szerepelt kérdőíves és fizikális vizsgálat. Az első eszköz, a HUR 

Balance Trainer volt, mely a test nyugalmi helyzetben történő kilengéseit méri, valamint a két 

alsó végtag közötti súlyeloszlást. A mozgás mennyisége milliméterben meghatározza a 

nyomásközéppont ingadozásának mértékét, míg a kilengés sebessége a személy kilengést 

kontrolláló, korrekciós képességéről ad információt. Az egyensúlyi felmérés alapja a 

propriocetorok szenzibilitásának meghatározása. A mérésben nyitott és csukott szemmel 30 

másodperces Romberg tesztet használtunk, stabil és instabil felszínen egyaránt. 

   A Stabilizer Pressure Bio-feedback törzserő nyomásmérővel a sportolók pelvico-lumbo-hip 

komplexumának stabilitását vizsgáltuk, mely a kutatás szempontjából azért fontos, mert a 

szakirodalmi adatok azt mutatták, hogy ha a transversus abdominis nem stabilizálja terhelés 

alatt megfelelően a medencét, az alsó végtagi izmokban inszufficiens működés jön létre, mely 

az ízület körüli dinamikus stabilizátorok funkcióvesztését vonja maga után. A terhelés 

hatására még elfogadható nyomásérték változás mértékének a 10 Hgmm-t határoztuk meg.  

   A Landing Error Scoring System (LESS) egy dinamikus mozgáselemző rendszer, mely 

során a sportolókról sagittalis és frontalis felvételeket készítve, a terhelés hatására létrejövő 
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alsó végtagi tengelyeltérések mértékét vizsgáltuk és egy 19 pontos kiértékelő táblázat alapján 

dolgoztuk fel a felvételek eredményeit. Ha a sportoló több, mint 5 pontot ér el, akkor nagyobb 

a rizikófaktora a lig. cruciatum anterius sérülésének, mely gyakori sérülés a kézilabdázók 

körében. 

   A klasszikus fizioterápiás tesztek közül, a boka instabilitásának ellenőrzésére a Feiss vonal 

vizsgálatát és az elülső asztalfiók tesztet választottuk. A Feiss vonallal a sportolók hosszanti 

medialis boltozat süllyedését vizsgáltuk testsúly terheléssel, míg az elülső asztalfiók tesztet 

zárt kinematikus láncban végezve a lig. talofibulare anterius, illetve tibia ki- és berotatioban a 

lig. talofibulare anterius és a lig. deltoideum stabilitását vizsgáltuk. 

   A térd instabilitásának tesztelésére a Slocum, Hughston, McMurry és Apley teszteket 

találtuk a leginkább specifikusnak. A Slocum teszt a térd antero-medialis és -lateralis 

szalagjainak, a Hughston teszt pedig a térd postero-medialis és -lateralis statikus 

stabilizátorianak vizsgálatára alkalmas. A McMurry-vel a meniscusok épségét vizsgáltuk 

flexióval kombinált ki- és berotatioban. Az Apley teszttel pedig differenciál diagnózist 

állítottunk fel a szalagos- és a meniscus érintettség között, kompresszióval és trakcióval 

kombinált tibia ki- és berotatioval.  

   A felmérést követően, a következő eredményeket kaptuk: az első diagramon igen 

szembetűnő a kontakt és nem kontakt sérülések gyakoriságának különbsége, hiszen az eddig 

bekövetkezett összes sérülés 83%-a nem kontakt típusú volt. Valamint a második ábrán 

megfigyelhető, hogy az edzéseken a bokaízület 6%-kal gyakrabban sérült, mint mérkőzések 

során. (1-2. ábra) 

 

 

 

 

 
1. ábra: A térd- és a bokaízület sérülés 

típusra lebontott sérülés-gyakorisági 

eltérései az összes sérülést tekintve, 

százalékos adatokkal. 

 2. ábra: A térd- és a bokaízületben 

keletkezett traumáinak sérülési szituációkra 

lebontott százalékos adatai. 

 

 

   A HUR Balance Trainer esetében kifejezetten szignifikáns eltérést tapasztaltunk az instabil 

felszínen végzett teszt során a nyitott és csukott szemmel végzett teszt között a mozgás 

mennyiségének és a kilengés sebességének átlagában. A kilengés mértékét tovább vizsgálva, 

azt kaptuk, hogy a kilengések nagyságát külön X és Y tengelyre bontva is szignifikánsak a 

különbségek (p<0,05) instabil felszínen, a nyitott és csukott szemes állapotot összehasonlítva. 

(3-4. ábra) 
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   3. ábra: A HUR Balance Trainer által mért átlagos kilengés mértéke mm-ben megadva. 
 

 

 
   4. ábra: A HUR Balance Trainer által mért átlagos kilengés sebessége mm/s-ban megadva. 

 

 

   A Bio-feedback törzserő nyomásmérő eredményeit átlagolva azt tapasztaltuk, hogy a 

legnagyobb eltérés a kétoldali stabilizáláskor jelentkezik, a medence oldalra billenése 

következtében. Ez az érték több, mint duplája a megengedett +10 Hgmm-es eltérésnek. 

Átlagosan a kontralaterális lábemelés is eltéréseket mutatott, viszont itt a felső és alsó 

értékekben is, tehát a láb emelésekor a medence oldalra billentett helyzetbe került, majd a láb 

leengedésekor a medence előre billent (5. ábra). 

 

 
   5. ábra: A Stabilizer Pressure Bio-feedback törzserő-nyomásmérő átlagos nyomáseltérései 

Hgmm-ben megadva. 
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   A LESS alapján a sportolók 50%-ánál megjelennek azok a tengelyeltérések, melyek 

hajlamosító tényezői egy elülső keresztszalag szakadásnak. Nemekre lebontva pedig egyenlő 

eloszlást találtunk a lányok és a fiúk között (6. ábra). 

 

 

 

 
   6. ábra: A Landing Error Scoring System (LESS) eredményei alapján elülső keresztszalag 

sérülésre rizikófaktorral rendelkező sportolók százalékos megoszlása. 

 

 

 

 

   A manuális teszteknél nem várt gyakoriságot tapasztaltunk a vizsgált populáció körében. A 

boka tekintetében az összes sportoló 32%-át érinti az elülső asztalfiók teszt pozitivitása és 

36%-át a közepes mértékű hosszanti mediális boltozat süllyedés. Az összes bokaízületi 

eltérést vizsgálva látható, hogy a lányok több, mint kétszeresen érintettek a fiúkhoz képest. (7-

8. ábra) 

 

 

 

 

 
7. ábra: A bokaízület manuális tesztjei (Feiss     8. ábra: A bokaizületi deformitások nemekre 

vonal és a boka elülső asztalfiók tesztje) so-       bontott százalékos megoszlása. 

rán talált deformitások gyakoriságának szá- 

zalékos megoszlása. 
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10. ábra: A térdízületi deformitások nemekre 

bontott százalékos megoszlása. 
 

9. ábra: A térdízület manuális tesztjei  

(Slocum, Hughston, McMurry és Apley) 

során talált deformitások gyakorisá-

gának százalékos megoszlása az összes 

sportolóra vonatkoztatva. 
 

   A térd tekintetében az összes sportolóra vonatkoztatva 59%-ban meniscus érintettséget 

tapasztaltunk a szalagos instabilitás helyett. Ha pedig az összes sérülést nézzük, nemi 

sajátosságok is felfedezhetők a teszteredményekben, hiszen itt is főként a lányok érintettek. 

(9-10. ábra) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   A HUR alapján, az instabil felszínen végzett tesztek kimutatták, hogy az ízületi 

helyzetérzékelés a vizuális inger által befolyásolt. A törzsizom-erőmérő visszajelzései 

megmutatják, hogy a transversus abdominis inszufficiensen működik terhelés hatására. A 

LESS alapján a térd és a boka instabilitása, tengelyeltérései nagy számban detektálhatók. A 

manuális tesztek alapján pedig a nemek közötti sérülés-gyakorisági eltérések beazonosíthatók.  

   Összegezve tehát megállapítható, hogy a proprioceptív képességek fejlesztésre és a törzs 

dinamikus stabilizátorai erősítésre szorulnak. A boka és a térd eltérései a statikus és 

dinamikus stabilizátorok együttes fejlesztését kívánják, illetve egy nemre specifikus preventív 

edzésprogram kidolgozásának szükségszerűségét igénylik, az eddig elvégzett vizsgálati 

eredmények alapján. 

   További terveink között szerepel a felmért sportolók fizikai állapotának vizsgálata a 

beavatkozást követően, majd kosárlabdázók körében is elvégezni a vizsgálatokat, ezzel a két 

sportág összehasonlításának lehetőségét megteremtve. Ezt követően idősebb korcsoportok 

bevonása a vizsgálatokba és a későbbi tréning programba a nagyobb esetszám és a 

korcsoportok divergenciájának megfigyelése érdekében. 
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Kerék Laura: 

 
A testtartás és a mozgás vizsgálata és fejlesztése fizioterápiás módszerekkel egyetemi 

hallgatók körében 

 

 

 

   Summary 

   The poor posture is a frequent functional disorder caused by the modern life-style. Results 

of the functional movement screening (FMS) and movement program oriented to 

improvement of the posture are presented here. The aim of the intervention was to improve 

the stability of the core muscles and flexibility of the spine. 36 volunteer university students 

were examined by using the FMS kit and 14 of them with poor results were selected for the 

training directed to the posture. Before and after the movement program the wall-occiput 

distance, the flexibility of the adductor and hamstring muscles and the spine were examined 

by using functional tests. Significant increase in the flexibility of the spine and the strength of 

the core stabilizing and abdominal muscles was detected on the effect of the movement 

program. In the future, more frequent and longer lasting training is planned to increase the 

efficacy of the intervention. 

 

 

   Összefoglalás 

   A hanyagtartás napjainkban gyakori civilizációs betegség. Jelen tanulmányban egyetemi 

hallgatókon végzett funkcionális mozgásminta szűrés és a hanyagtartásra irányuló 

mozgásterápia eredményeit mutatjuk be. Célunk a törzsizomzat stabilitásának és a gerinc 

mobilitásának javítása volt. 36 önként jelentkező egyetemi hallgatón végeztünk funkcionális 

mozgásminta szűrést és közülük 14-et vontunk be a tartásjavító mozgásprogramba. A 

tornaprogram előtt és után mértük a fal-occiput távolságot, funkcionális tesztekkel vizsgáltuk 

az adductor és az ischiocruralis izmok nyújthatóságát, a gerinc flexibilitását, a törzsstabilizáló 

és a hasizmok erejét. A 12 hetes mozgásprogram hatására szignifikánsan nőtt a gerinc 

flexibilitása, a törzs- és hasizmok ereje és javult a testtartás. A hatékonyabb intervenció 

érdekében a továbbiakban gyakoribb, hosszabb ideig tartó tornaprogramot tervezünk. 

 

 

 

   Problémafelvetés 

   Napjainkban gyakori civilizációs betegség a hanyagtartás. A mozgásszegény életmód és a 

sok ülés hatására folyamatos romlás tapasztalható a testtartást illetően. Az utóbbi évek alatt 

növekvő tendenciát mutat a tartáshibákkal rendelkező gyermekek száma. Leginkább a 14-17 

év közötti serdülők az érintettek, de már 4-5 éves korban is megfigyelhető számos tartási 

rendellenesség (1). Hanyagtartás alatt a funkcionális gerincelváltozásokat értjük, melyeknél a 

gerinc fiziológiás görbületei megváltoznak az izomdiszbalansz miatt. Funkcionális 

elváltozások során a gerinc görbületei a sagittális síkban növekednek, illetve csökkennek. 

Ennek hátterében számos ok állhat, mint például a helytelen ülés, állás, nehéz és nem 

megfelelően kialakított táska cipelése. Ilyenkor a gerincet körülvevő egyes izmok 

túlterhelődnek, feszessé és kontraktúrássá válnak, míg mások megnyúlnak, elgyengülnek, 

azaz. Felbomlik az izomegyensúly, diszbalansz alakul ki, amelyhez fájdalom is társulhat a 

rossz terhelési felszínek és az izmok kóros feszülése miatt (2). 
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   Amennyiben ez a probléma nincs kezelve, a kor előre haladtával a csontos képletek is 

érintetté válnak, így strukturális gerincprobléma alakul ki belőle, amelyen már nagyon 

minimálisan lehet csak javítani, valamint további, degeneratív kórképek kialakulásához vezet.  

A tartáshibák kezelésére számos hatékony módszer ismeretes, a konvencionális gerinctornától 

kezdve számos egyéb eljárásig (3,4). Napjainkban a funkcionális edzések hódítanak, 

prevenciós, kurációs és rehabilitációs céllal egyaránt (5,6). 

   Korábban lebegő jógát alkalmaztunk a tartáshiba korrigálására, a flexibilitás és a mobilitás 

javítására. Mind a testtartás, mind az izomegyensúly javult, az izmok nyújthatósága és ereje 

fokozódott. 

 

 

   A gerinc biomechanikája 

   A gerincünknek két fontos mechanikai tulajdonsággal kell rendelkeznie: stabilitással és 

mobilitással. Stabilnak kell lennie, hogy tartsa a fejet, védje a belső szerveket és a gerincvelőt. 

Mobilitása pedig az elmozdulásokhoz szükséges, hogy egy harmonikus mozgás jöhessen 

létre. Stabilitását a csigolyák, rugalmasságát a discusok biztosítják. 

   A frontális síkból megtekintve a gerincünk egyenes, míg a sagitalis síkból nézve kettős ’S’ 

alakot mutat. Csecsemőkortól kezdve a fej megemelésétől, haladva a járásig kialakul a 

fiziológiás kettős ’S’ görbülete a gerincnek. A cervicalis és a lumbalis szakaszon lordosis, a 

thoracalis és a sacralis szakaszon pedig kyphosis figyelhető meg. Feladata a teherviselés. 

   A gerincet funkcionális egységekre tudjuk bontani. Egy mozgásszegment két szomszédos 

csigolyából, valamint aktív és passzív elemekből áll. Az aktív elemek a paravertebralis 

izomok. A passzív elemek a csigolyák között elhelyezkedő discusok valamint a szalagok. 

 

   Helyes testtartás 

   Biomechanikailag helyes testtartásról akkor beszélhetünk, ha fiziológiás az ízületi tokok és 

szalagok feszülése, ezáltal a testtartásért felelős izmok is optimálisan működnek, megfelelő az 

izomegyensúly, aminek következményekén a helyes testtartásra fordított izommunka 

minimális. A terhelési felszínek megfelelőek, az erő elnyelődése nem okoz károsodást a 

mozgató szervrendszerben. 

   Biomechanikailag helyes testtartás során a medence középhelyzetben van, a gerinc 

görbületei megfelelőek, valamint oldalról megtekintve a súlyvonal áthalad a processus 

mastoideuson, a cervicalis 2-es és 5-ös a lumbalis 2-es és 5-ös csigolya testén, a crista iliacan, 

a trochanter majoron, a térd ízület előtt, de a patella mögött, majd a lateralis malleolus előtt 

1,5 cm-re és végül érinti a talajt. Álló helyzetben a helyes tartás beállítása során lentről 

haladunk felfelé. Csípő széles terpeszben állva a lábak párhuzamosak egymással, térdek 

nyújtva helyezkednek el. A medence középhelyzetben van, amit úgy érünk el, hogy a 

hasizmok és a farizmok megfeszítését kérjük. Lapockákat zárjuk, vállakat hátra és lefele 

húzzuk. Ezzel beállítottuk az optimális thoracalis kyphosist is. Mindeközben állak behúzva és 

a tekintetünk előre néz. 

   A helyes testtartás kialakításában nagy szerepe van a törzset stabilizáló izmoknak (core 

izomzat). A core központot, magot jelent. Anatómiailag bizonyos izomcsoportokat értünk ez 

alatt, amelyek a következők: medencefenék izmai, hasizmok, paravertebrális izomcsoport, 

rekeszizom. A medence fenék alulról, a diaphragma felülről, a hasizmok elölről, a 

paravertebrális izmok hátulról stabilizálnak. Ezen felül a m. gluteus maximus, a m. latissimus 

dorsi és a m. trapezius izomok tartoznak a core izmok csoportjába. Legfontosabb feladatuk a 

medence pozícionálása, a helyes testtartás biztosítása, tehát a stabilizáció. Ha mindez 

megfelelő, javul az állóképesség, a gyorsaság, robbanékonyság, a fáradás később jelentkezik. 

Szerepe van a hasűri nyomás kialakításában, ami fontos a megfelelő légzéshez, széklet és 

vizelet ürítéshez és a nőknek a szüléshez. Ha a hasűri nyomás megváltozik, a légzési funkció 



 

 

77 

 

is elégtelenné válik, amely akár deréktáji fájdalmat is okozhat. A dinamikus működésük is 

nélkülözhetetlen, például egyenletlen talajon való sétálás során az egyensúly megtartása 

érdekében is folyamatosan stabilizálnak a core izmok. Ezen izmok szinergizmusban 

működnek egymással. Belégzés során a rekeszizom lefelé mozdul el, a tüdő tágul, a 

medencefenék és a has izmai megnyúlnak. Kilégzés során a rekeszizom ellazul, felfelé 

mozdul el, a medencefenék és hasizmok aktiválódnak. Ahhoz, hogy hatékonyan javítsuk a 

testtartást (illetve, hogy minden egyéb testedzés hatékony legyen) a core izmokat kell 

megalapozni és biztosítani kell a hatékony légzést. 

 

   Tartáshibák 

   Tartáshibáról akkor beszélünk, ha a gerinc görbületei eltérnek negatív vagy pozitív irányban 

a fiziológiástól, a medence dőlésszöge csökken vagy nő. A súlyvonal nem az optimális 

pontokon halad át. A gerincben és más ízületekben még nincs csontos deformitás, tehát 

gyakorlással, tanulással kialakítható, automatizálható a helyes testtartás. Hátterében több ok 

állhat, mint például a mozgásszegény életmód, a gyors növekedés, alkati sajátosságok, rossz 

beavatkozás a mozgásfejlődésbe, valamint egyoldalú statikus és dinamikus terhelés. Mind 

ezek következményeként izomdiszbalansz alakul ki. A tónusos izmok megrövidülnek, 

kontraktúrássá válnak, még a fázikus izmok gyengülnek, megnyúlnak. Fontos megemlíteni, 

hogy a kontraktúrában lévő izmoknak sem megfelelő az ereje. Amennyiben ezeket az 

elváltozásokat nem kezeljük, krónikus, degeneratív elváltozások jönnek létre a mozgató 

rendszerben, így a funkcionális problémából strukturális gerincdeformitás alakul ki.  

 

 

 

   Módszerek 

 

   A célcsoport kiválasztása 

   A vizsgálataink első részében 36 önként jelentkező gyógytornász hallgató esetében 

funkcionális mozgásminta (FMS) szűrést végeztünk. Az FMS 7 tesztet foglal magában, mi 

ebből célzottan hármat végeztettünk el. Az „activ-straight-leg raise test” háton fekvő 

helyzetben vizsgálja a csípőízület mobilitását. 0-tól 3 pontot lehet elérni. Külön néztük a jobb 

és a bal csípőízületet. „Rotatory stability teszttel” a törzs izomzat stabilizáló képességét és 

egyben a gerinc mobilitását is nézzük. Szintén 0-tól 3 pont érhető el, jobb és bal oldalon 

egyaránt. A „trunk stability pushup teszttel” is a törzsizomzat stabilitását nézzük. 0-3 pont 

között értékelhető, így összesen 15 pontot lehetett elérni a felmérés során. Az elért 

pontszámok alapján növekvő sorrendbe állítottuk fel a résztvevőket. Majd így meghatározva a 

10 vagy az alatti pontot elértek kerültek kiválasztásra a gerinctorna csoportba, amely összesen 

14 főt jelentett.  

   A csoportunk résztvevői mind nők és felsőoktatásban résztvevő hallgatók voltak. Az átlag 

életkoruk 20,4±1,12 év volt (19-23 év). A tornaprogram helyszíne a Fizioterápiás Tanszék 

tornaterme volt. A résztvevők kötelezően választható tantárgyként vették fel a Labdák 

nevezetű tantárgyat, ahol a labdákkal ismerkedhettek meg és ezen eszközökkel színesítették a 

gerinctorna gyakorlatait.  

 

   Fizikális vizsgálatok 

   Fizikális vizsgálatokat is alkalmaztunk a tornaprogram előtt és 12 hét elteltével. A 

következő méréseket végeztük el:  

   Az alsó végtagon a bimalleolaris távolsággal az adductor izomcsoport flexibilitását 

(nyújthatóságát) néztük. Háton fekvő testhelyzetben mértük a két medialis malleolus közötti 

távolságot centiméterszalaggal. 
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   Az ischiocruralis izomcsoport nyújthatóságát ülő helyzetben mértük. Kértük a résztvevőt, 

hogy nyújtózzon előre a nagylábujj irányába a két kezével. Lemértük a III. ujj distalis vége és 

a nagylábujj közötti távolságot centiméterszalaggal. 

   A törzsstabilizáló izmok erejét az alkartámasz (plank) helyzet megtartásával mértük 

másodpercben. Amennyiben a vizsgált alany elkezdett kompenzálni (például fokozott 

lumbalis lordosis jelentkezett, vagy a lapockák elemelkedtek a mellkasról), leállítottuk a 

mérést. 

   A módosított Matthias teszttel szintén a törzset stabilizáló izmok erejét mértük. A módosítás 

abból állt, hogy a kezekbe 2-2 kg kézi súlyzót adtunk, ugyanis fiatal, jó kondícióban lévő 

egyéneken zajlott a vizsgálat. 

   A hasizomzat alulról indított erővizsgálatát is elvégeztük a Magyar Gerincgyógyászati 

Társaság által ajánlott módon. Annyiban módosítottuk a tesztet, hogy a pontok helyett mi 

fokokat adtunk meg. Ha a talaj és az alsó végtag által bezárt szög 45° vagy annál kevesebb 

volt, megfelelőnek tekintettük a hasizmok erejét. Ha a talaj és az alsó végtagok által bezárt 

szög 10° vagy annál kevesebb volt, a hasizmok ereje kiválónak minősült. 

   A fej előre helyezettségét a fal-occiput távolsággal mértük. Ennek fiziológiás távolsága 0-3 

cm. 

   Schober I teszttel a lumbalis gerincszakasz flexióját vizsgáltuk. Fiziológiásan 5-7 

centiméter.  

   Kobra pozícióval a thoracalis és a lumbalis gerinc extensióját mérjük. A pozíciót megtartva, 

kitapintjuk az incisura jugularist és lemérjük az incisura jugularis, valamint a talaj közötti 

távolságot centiméterszalaggal. 

   Végezetül a gerinc görbületeit a Delmas indexszel vizsgáltuk. A gerinc aktuális hosszát 

elosztjuk a gerinc teljes hosszával. Fiziológiásan 94-96 között van a Delmas index. 94 alatt 

erőteljesebben görbült, dinamikus típusú gerinc, a 96 feletti érték azt mutatja, hogy az 

egyeneshez közelít, statikus, rigid típusú a gerinc. 

 

   Gerinctorna 

   A tornaprogram 12 hétig tartott, heti 1 alkalommal, 90 percen át. Az órát bemelegítéssel 

kezdtük, hogy felkészítsük a szervezetet a fokozott terhelésre. Kezdtük a nagy ízületeket 

átmozgatásával, majd dinamikus gyakorlatokat végeztettünk, a végére a pulzusszám 

megemelése volt a cél. 

   Az óra fő részében különböző gyakorlatokat végeztek a hallgatók, mint például törzs 

flexorok erősítése, törzs lateralflexorok nyújtása, alsó végtag erősítése, intervallum tréning, 

proprioceptív tréning stb. A fő feladat az volt, hogy a labdákat bevonva végezzék a 

gyakorlatokat. Használhatnak fitballt, softballt, medicin labdát és kislabdákat egyaránt. Lehet 

teherkar növelése céljából, vagy súlyként is használni. A labdákon való ülés, tenyerelés pedig 

az egyensúly fejlesztését szolgája, és proprioceptív tréningnek tekinthető. A cél, hogy 

színesítsék a gerinctornát az eszközökkel, a kreativitás itt is fontos elvárás volt. 

   Az órák levezetéssel zárultak. Elongáció, nyújtások és légzőgyakorlatok állnak a 

központban. A pulzus visszaállítása, a szervezet megnyugtatása a fő cél az óra ezen 

szakaszában. 

 

   Statisztikai feldolgozás 

   A mérési adatokat Microsoft Excel adatbázisban gyűjtöttük. Normál eloszlás esetén 

párosított t próbát használtunk a tornaprogram előtti és utáni átlagértékek közötti különbség 

szignifikanciájának vizsgálatára a célcsoporton belül. Ha az adataink eloszlása nem normál 

eloszlású volt, a Wilcoxon tesztet használtuk a p érték meghatározására (SigmaStat 

programcsomag). 
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   Eredmények 

 

   A Funkcionális Mozgásminta Szűrés eredményei 

   A felmérésben résztvevő 36 hallgató közül senki nem ért el 15 pontot és nem volt 5 pontnál 

kevesebb összesített pontszám sem. A legtöbben 11-12 pontot kaptak. A 10 vagy annál kisebb 

pontszámot elért hallgatók lettek beválogatva a hagyományos tornacsoportba (1. ábra). 

 

 

 
   1. ábra: A funkcionális mozgásminta szűrés eredményei. A résztvevők megoszlása az 

összesített pontszámok alapján. A függőleges oszlopok az adott pontszámot elért résztvevők 

számát mutatják (n=36). 
 

 

 

   Megvizsgáltuk a résztvevők megoszlását az egyes alkategóriákban is, hogy képet kapjunk a 

fejlesztendő részképességekről is. 

 

 
   2. ábra: A funkcionális mozgásminta szűrés pontszámainak megoszlása a nyújtott lábemelés 

gyakorlatnál. A függőleges oszlopok az adott pontszámot elért résztvevők számát mutatják 

(n=36). 
 

 

 

   A nyújtott lábbal történő lábemelés („activ-straight-leg raise test”) esetén a résztvevők zöme 

2-3 pontot kapott, csupán 3-4 hallgató gyakorlatát kellett 1 pontra értékelni (2. ábra). 

A rotációs stabilitással már nagyobb gondok adódtak, mivel senki nem tudta tökéletesen 

kivitelezni a gyakorlatokat (3. ábra). 
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   3. ábra: A funkcionális mozgásminta szűrés pontszámainak megoszlása a rotációs stabilitás 

gyakorlatnál. A függőleges oszlopok az adott pontszámot elért résztvevők számát mutatják 

(n=36). 
 

 

 

   A „push up tesztet” 1 hallgató egyáltalán nem tudta kivitelezni, 16-an kaptak 1 pontot, a 

többiek a 2 ill. 3-as pontszámot elértek között oszlottak meg (4. ábra). 

 

 
   4. ábra: A funkcionális mozgásminta szűrés pontszámainak megoszlása a „push up” 

tesztnél. A függőleges oszlopok az adott pontszámot elért résztvevők számát mutatják (n=36). 
 

 

 

 

   A fizikális vizsgálatok eredményei 

   A célcsportban a fej előre helyezettségét mutatta a fal-occiput távolság, ami a kiinduláskor 

nagyobb volt (6,7±1,7 cm), mint a fiziológiás érték (˂3 cm) és valamivel csökkent a 

tornaprogram hatására (6,3±1,5 cm), de a változás nem volt szignifikáns. 

   A Schober I teszt eredményei azt mutatták, hogy az ágyéki gerincszakasz flexiója javult 

(3,7±1,5 cm-ről 4,0±1,0 cm-re), ám a fiziológiás 5 cm-t nem sikerült elérni, és az átlagok 

közötti különbség sem szignifikáns (5. ábra). 

   A bimalleolaris távolság és az ischiocruralis izmok nyújthatósági tesztje sem mutatott 

szignifikáns különbséget a tornaproram előtt és utána mért adatok átlagértékeiben. 

   A fizikális vizsgálatok közül három teszt esetében lett szignifikáns az átlagok közötti 

különbség, melyeket a következő ábrákon mutatunk be. A többi teszt esetében minimális 

javulás volt mérhető, ami bár matematikailag nem szignifikáns, de jelzésértékű a torna 

hatékonysága szempontjából. 
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   5. ábra: A Schober I teszt eredményei a tornaprogram előtt és után. A függőleges tengelyen 

a mért értékek cm-ben megadva, a vízszintes tengelyen a mérések időpontja látható. Előtte: a 

tornaprogram előtt, utána: a tornaprogram után. A függőleges oszlopok az átlag-

eredményeket, a függőleges vonalak a szórást (SD) mutatják (n=14),  
 

 

 

 

   Az alkartámasz helyzet fenntartása, vagyis a törzsizomzat ereje pozitívan változott (6. ábra). 

Az átlagok közötti különbség szignifikáns (p<0,05). 

 

 

 
   6. ábra Az alkartámasz helyzet megtartásának időtartama a tornaprogram előtt és után. A 

függőleges tengelyen a mért értékek másodpercben megadva, a vízszintes tengelyen a mérések 

időpontja látható. Előtte: a tornaprogram előtt, utána: a tornaprogram után. A függőleges 

oszlopok az átlageredményeket, a függőleges vonalak a szórást (SD) mutatják (n=14), 

*p˂0,05. 
 

 

 

   A mozgásprogram előtt 5 főnek nem volt megfelelő a hasizomzat ereje (90˚), míg a végére 

ez már csak 2 főnél jelentett problémát. A többi hallgató megfelelő hasizom erővel 

rendelkezett a tornaprogram végén (˂45˚), melyből 4 főnek kiváló volt a hasizom ereje, azaz 

10° a talaj-alsó végtag által bezárt szög (7. ábra). 
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   7. ábra: Hasizom alulról indított erővizsgálata a mozgásprogram előtt és után. A szürke 

árnyalatai a talaj és az alsóvégtag által bezárt szöget mutatják (n=14). Előtte: a 

tornaprogram előtt, utána: a tornaprogram végén. 
 

 

 

   A Delmas index vizsgálata azt mutatta, hogy a gerinctorna program előtt csupán 2 fő 

rendelkezett fiziológiás gerinc görbülettel, míg mindez a tornaprogram végére 10 főre 

növekedett. A rigid kategória eltűnt, míg a rugalmas kategóriába is már csak 4 fő tartozik (8. 

ábra). 

 

 
   8. ábra: A Delmas index értékeinek megoszlása a mozgásprogram előtt és után. A szürke 

árnyalatai a kategóriákat mutatják (n=14). Előtte: a tornaprogram előtt, utána: a 

tornaprogram végén 
 

 

 

   Megbeszélés és következtetés 

   Eredményeink – a szakirodalommal (1, 5) egybehangzóan – azt mutatják, hogy napjainkban 

a tartáshiba gyakori problémát jelent már a fiatal felnőttek, gyógytornász hallgatók körében is. 

Azt feltételeztük, hogy az anatómiai és mozgástani alapokat elsajátítva, megtanulva a 

gerinciskola szabályait, alkalmazzák is mindennapjaikban. Ám az FMS és a további fizikális 

vizsgálatok ennek ellenkezőjét támasztották alá. Viszont mozgásprogramunk bebizonyította, 

hogy megfelelő, rendszeres testmozgással, individuálisan a problémakörnek megfelelően még 

korrigálhatók a 20 év körüli fiatal felnőttek esetében is a tartáshibák. Fontos, hogy a 

gyógytornász hallgatóknak legyen belső motivációjuk, hogy példát mutatva kezelhessék a 

későbbiekben a pácienseiket. Így fontosnak találjuk a továbbiakban a motivációra nagyobb 

hangsúlyt fektetni.  
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   A gerinctorna csoport esetében minden fizikális vizsgálatnál javulás volt észlelhető az 

intervenció hatására, ám ez a változás nem volt számottevő, így csak 3 esetben volt 

szignifikáns a változás. Az alkartámasz helyzet és a hasizom alulról indított erővizsgálata 

során az átlagok közötti különbség szignifikánst lett, így az izomerő növekedett, valamint a 

gerinc stabilitása is nőtt, tehát ezen hipotéziseinket alátámasztottuk. A többi hipotézisünket, 

miszerint nő az izmok nyújthatósága és a gerinc mobilitása matematikailag nem tudjuk 

alátámasztani, de a pozitív változások ebben az esetben is megmutatkoztak. 

   A későbbiekben tervezzük a kutatás kibővítését nagyobb esetszámmal, illetve a heti 2-3 

alkalmas intervenció bevezetésével, ugyanis ahogy azt a kapott eredményeink is 

alátámasztják, kevésnek minősült a heti 1 alkalom. Ahhoz, hogy kialakuljon az automatizmus, 

izomegyensúly, több és rendszeres gyakorlás szükséges. 
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Lengyel Zsanett: 
 

A fenntartható divat jelensége és fogalmi háttere 

 

 

 

   Bevezetés 

   Dolgozatom a hazai fenntartható divat jelenségére koncentrál: célja e jelenségkörrel 

kapcsolatos fogalmak tisztázása és tudományos megalapozása. Megvizsgálja a női- és 

gyermekruházat jelenlegi helyzetét Magyarországon és összehasonlítja a nyugati országok 

tendenciáival. A dolgozat és a fenntartható divatfogalom-szótár fő motivációját az a 

felismerés adta, miszerint az ökodivat fogalmaival hazánkban még nem foglalkoztak 

mélyrehatóan. Annak ellenére, hogy a jelenségről folyamatosan beszélnek, igazi legitimációs 

áttörésről még nem beszélhetünk. Meggyőződésem, hogy az elfogadottságot a fogalmak és 

lehetőségek pontos ismeretével érhetjük el. A dolgozat és az ezen alapuló előadás ezek 

tisztázását tűzi ki céljául. 

 

 

   A fenntartható divat  

   A fenntartható divat princípiumait az Etikus Divat Fórum (Ethical Fashion Forum) 

megfogalmazta, általános pontokba foglalta. Az etikus, vagy lassú divat (slow fashion) – mely 

szemben áll a gyors divat, vagyis a fast fashion kapitalista szemléletével
1
 – a gyors 

divatciklusokat és olcsó termékeket elutasítja, helyette a korábbi öltözékek újra gondolását, a 

divat cirkularitását és a vegyszermentes, természetes anyagokból előállított etikus 

körülmények között készült ruhákat üdvözli. Az ellenőrzött körülmények között termelt 

alapanyagok mellett ugyanolyan hangsúly van a munkakörülmények megfelelő színvonalán, 

mint többek között munkavállaló megfelelő bérezésben részesítése. (Ethical Fashion Forum) 

 

 

   A fenntarthatóság kritériumai a divatiparban 

   A jelenség sokkal korábbi eseményekben gyökerezik, de a történeti, történelmi 

összefüggések feltárása ezen írásnak nem feladata. Sokkal inkább a koncentrál a kialakult 

tendenciákra és fogalmakra. 2013-ban Bangladeshben egy pláza összeomlásának több ezer 

halálos áldozata és számos sérülje lett. A rivaldafény a divatipar káros hatásaira irányult, 

párbeszédek kezdődtek, dokumentumfilmek készültek, mozgalmak alakultak, hogy felhívják a 

figyelmet a tömegtermelés veszélyeire. Szinte futótűzként terjedt a hír és számos nagy 

divatvállalat azóta harcol a hasonló tragédiák újbóli megismétlődése ellen. Nyilvánvalóan 

olyan márkák is CSR kampányt folytatnak, melyek alapvetően hozzájárulnak a fast fashion 

birodalom legitimációs helyzetéhez. A jelenség vitatható.  

   Fenntartásokkal kezelendők a fast fashion divatházak etikus kollekciói és tevékenységei. 

Hitelesebb széles körben egy-egy kistervező etikus márkája, hiszen a hagyományos 

manufakturális előállítás magasabb minőséget eredményezhet. 

   A fenntartható divat jelensége ismertebb és elfogadottabb külföldön, főként a skandináv 

országokban, de Németország is az élbolyban található. Az etikus, fenntartható divathetek is 

innen indultak, s Magyarországon már 2017 óta rendeznek fenntarthatósági divathetet nagy 

részvétellel. Ehhez azonban hosszú út vezetett, először a kétezres években megalakultak az 

első hazai fenntartható márkák, majd pedig eseménymarketing eszközökkel és nyugati 

mintákkal kialakították vevőköreiket. A média, valamint a social media platformok jelenléte 

is jelentősen növelte a népszerűségüket. 

                                                      
1
 Nyilvánvalóan ez is vitatható állítás. Egyrészről a lassú divatnak ugyanúgy a profit maximalizálása a célja. 
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   Fashion Revolution – Who made my clothes? 

   A Fashion Revolution a legjelentősebb globális szervezet, amely az etikus divatot 

népszerűsíti. Cégeket, márkákat, szervezeteket és magánszemélyeket szólít fel aktivitásra. A 

„Ki készítette a ruhámat?” (Who made my clothes?) közösségi aktivitásra felszólító kampány 

minden áprilisban a Fashion Revolution hetén teret nyer a közösségi médiában, tudatosságra 

szólítva fel a divatipar valamennyi szereplőjét. 

A fenntartható márkák előszeretettel csatlakoznak a mozgalomhoz. Ingyenes a mozgalomhoz 

márkaként vagy magánszemélyként. Hazánkban többségben a gyermekruházati márkák tagjai 

a kezdeményezésnek, de a női ruházat területén egyre többen. 

 

 

   A jelenség  

    Trendnek tekinthetjük-e a fenntartható divatot? Milyen szegmensei vannak? Kétségtelenül 

egyre népszerűbb a „zöld divat”, s a felgyorsult divatciklusok mellett egy lassúbb divatipart 

hirdet, azonban önmaga is trendé vált. A trendszerűség pedig hordozza magában a gyors 

elmúlás veszélyét, az új trend előretörését. Nos, a zöld divat jelensége trendként és anti-

trendként értelmezhető. A fenntartható divat küldetése számos lehetőséget rejt, azonban a 

jelenség folyamatosan változik a technológiai újítások által is.  

   Ilyen akár a luxus termékek, a second-hand termékek, az önálló újonnan előállított 

öltözékek, az upcycling vagy recycling öltözékek kérdésköre. Ilyen alapszemlélettel 

rendelkezik az egyértelműen zölddivat és a fenntartható divat. Mert van különbség. A zöld 

divat esetében minden egyes mozzanat, a gyártástól a kivitelezésen át az eladáson keresztül 

etikus és kevésbé terheli a bolygót. Szigorú kritériumoknak kell megfelelnie a ruháknak, 

kiegészítőknek. A másik kategória pedig a fenntartható divat, ami egy szélesebb halmaz és 

kevésbé szigorú szabályai vannak. A divat cirkularitását helyezi előtérbe, így a second-hand 

üzletek, de még a manapság méltán népszerű adok-veszek csoportok és gardróbcsere oldalak 

is a részét képezik. 

 

 

   A jelenség Magyarországon 

   A jelenség hazánkban egyre népszerűbb, azonban a fenntartható divat legitimációja 

szempontjából hátrányban vagyunk. Sokrétű a probléma. Egyrészről az oktatásban keresendő 

a válasz. Nincs megfelelő öltözködéskultúra és tudatosságra való nevelés. Ezzel egy időben a 

megfelelő fogalmak, kifejezések sem egyértelműek olykor. Írásom ezen mozzanatában 

említem meg, hogy a fenntartható divatfogalomszótár pont ezen megfontolásból készül. 

Korábbi kutatásim során szembesültem a problémával és megoldásként ezt a módszert 

választottam.  

 

 

   Fogalmak – Általánosan 

   Az általános fenntarthatósági fogalmak során két jelentős fogalomra koncentrálva mutatom 

be a divatipar jelenlegi „dimenzióit”, magyarázva azt, hogy az egyes differenciák miben 

keresendők. 

   Az általános fenntarthatósági divatfogalom egy változó mentén értelemzendő, a nem 

fenntartható divattal szembe állítandó. A fejezetben az alábbi fogalmakat értelmezem: fast-

fashion, slow-fashion, fenntartható divat, green-fashion. 

   A slow-fashion valóban lassú? A kérdés fölmerül, milyen aspektusok tekinthetők lassúnak? 

A lassú divat – suta, ám értelmes magyar fordításban – magába foglalja a fenntartható, zöld- 

vagy ökoruházatot, a különböző újrahasznosítási technikával készült termékeket. Azonban 

ezen részegységhez tartozik a luxus márka univerzum, valamint kistervezők designer termékei 
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is. A lassú divat fő ismérve alapvetően a gyors, eltorzult mértékben variánsokban megjelenő 

trendektől való elszakadás, egyediség és minőség ösztönzése. Az olykor anti-trendként 

értelmezendő darabok időtállók, céljuk az adott személy ruhatárjának hosszabb időre részévé 

válni. A slow-fashion kategória annyira életszemlélet, mint amennyire megvalósult 

koncepció, életstílus kínálat. 

   A slow-fashion szembeni – kérdés, hogy mennyire éles a különbség – divatjelenség a fast-

fashion univerzuma. A fast-fashion valóban gyors? A gyors divat valóban káros a 

környezetre? A gyors divatot könnyű felismerni, azonban károsító hatásait annál kevésbé. A 

legnagyobb fast-fashion márkák ismerték fel a túltermelés és túlfogyasztás rettenetes méreteit, 

kis mértékben – feltehetően CSR kampány részeként, tudatos célcsoportbővítés céljából – 

támogatják a fenntartható lépéseit a divatiparnak. Ruhagyűjtési akciókat indítanak, 

újrahasznosított kollekciót gyártanak. A fast-fashion univerzumába sorolandók azon márkák 

és cégek, melyek relatíve megfizethető áron – olcsón – széles kínálattal rendelkeznek, akár 

kéthetes ciklusokban újabb és újabb kollekciókkal jelentkeznek.  

   A lassú divatot tévesen definiálják újszerűnek, azonban egyáltalán nem az. Gyökerei az 

1970-es évekig nyúlnak vissza, a korai modern környezetvédelmi mozgalmakhoz. (Eagen) A 

hippi kultúrával kapcsolatosan jelent meg a társadalomban. A kilencvenes években a Vogue is 

elsőként említette egy cikke során az ökodivat jelenségét. 
2
Aranykora – jelzem az első 

aranykora – a kétezres évektől kezdően tekinthető az etikus divatnak. Németország, 

Franciaország, a skandináv országok kiemelkedő területek a fenntartható divat szempontjából. 

A divathetek központjai és a divathetek alkalmával figyelmet fordítanak a jelenség 

interpretálására. 

   A divatipar globálisan fölfigyelt a jelenségre. Hazánkban a fenntartható női ruházat és a 

gyermekruházat, melyek népszerűek. A gyermekruházati márkák hazánkban azonban nagyon 

kezdetlegesen kommunikálnak, léteznek. A jelenség értelmezése szükségeltetik a tervezői 

oldal irányából is. 

   A fenntartható divat – sustainable fashion – univerzumának számos komponense 

lehetséges. Mint arra már korábban reflektáltam, számos módozatban lehet egy öltözék 

fenntartható. Fenntartható divat egyfelől lehet előállítás és anyag szempontú megközelítés. 

Előállítás lehetséges recycling vagy upcycling technikával, vagy a second-hand üzletek által 

hangsúlyozott elvek alapján, azonban a green-fashion is ezen kategóriába tartozik, melynek 

során teljesen új és etikus alapanyagokból etikus módon készül új termék. Az új termék 

előállítása így a korábbi termék – mely esetében nem kötelező a fenntartható anyag és 

előállítási technika – újra felhasználása történik. A következő fejezet során a különböző 

eljárásokat definiálom. 

   Látni, hogy a jelenség önmaga is komplex, nincsen egyetlen definíció. Fő-és alkategóriák 

léteznek, melyek a divatelmélet szempontjából épp oly újszerűek, mint társadalmi 

szempontból. 

 

 

   Fogalmak – Anyagfelhasználás, mechanizmusok 

   Az ruházat előállításának mechanizmusa és a felhasználható anyagok lehetősége egyre 

bővül. A legalapvetőbb módszerek azonban a recycling, upcycling és az ökokoncept. Ezen 

belül vannak a bio alapanyagok, a növényi festés, a növényi cserzésű bőr, a GOTS minősítésű 

textíliák. 

    A recycling technika az újrahasznosítás divatipari variánsa, melynek során már meglévő, 

legyártott anyagokból készül új termék. Az upcycling azonban az értéknövelő újrahasznosítás. 

Az ökokoncept a legzöldebb megoldás, hiszen minden szegmense etikus.  

                                                      
2
 „It is associated with the hippie culture’s emphasis on self-sufficiency, chemical-free dyes, and natural 

textiles.” (Sandy Balck) 
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    A manufakturális és kézzel készített termékek szorosan kapcsolódnak a fenntartható 

öltözékekhez, hiszen a humán erőforrás, a hagyományos előállítási mechanizmus az 

egyediséget és minőséget feltételezi. 

   Közkedvelt alternatíva a PET-palack, mint alapanyag. Olyan fonal, mint a Recyclable Polar, 

mely környezetbarát fonal, Európában felgyülemlett palackok felhasználásával készült. Már a 

bőr alapanyagok is könnyen helyettesíthetők, a növényi cserzésű bőrök közül a Pinatex a 

legismertebb, mely ananász levelek rostjainak préseléséből keletkezik. Az eljárás során új 

anyag előállítása történik a már szemétnek tekintett levelekből. A növényeket felhasználva 

születik a növényi festés eljárás, melynek során nem toxikus kemikália segítségével színezik a 

terméket, védve a természetet és az emberi bőrt egyaránt. 

 

 

   Fogalmak - Fogyasztás 

   Lehet fenntartható, zöld, bio, turkálóban vásárolt, örökölt vagy éppen luxusmárka, fő, hogy 

képes kiszakadni a felgyorsult trendek bűvköréből. A kategorizálás harmadik halmazában 

azon fogalmakat említem, melyek a fenntartható divat kialakulásánál fontos tényezők. Ilyen a 

„minőség a mennyiség felett”, a zero-waste, a túltermelés, a CSR tevékenység, a fair trade 

működés. 

    Minőség mennyiség felett elvnek tekinthető. A minőségi ruhadarabok vásárlásának elve 

szerint a mennyiséget visszaszorítva változás érhető el. A zero-waste kultúra a túltermelés 

globális problémájához kapcsolódik. A divatiparban jelenleg lévő túltermelésre a zero-waste 

kultúra választ lehetőséget kínál. A kevesebb szemét termelése az előállítás során az 

alapanyagok maximális kihasználását szorgalmazzák. A CSR tevékenység – vagyis a 

társadalmi felelősség vállalás – a fast-fashion üzletek fenntartható kollekciói és 

fenntarthatóság támogató tevékenységei során releváns. A ruhagyűjtési akciók problematikája 

azonban fennáll, miszerint egy missziót támogatva átvitt értelemben önön üzletének eladásait 

növelni vágyik az adott márka, kuponok, kedvezmények által. 

   Korábbi olvasatokra reflektálva említem, hogy a fenntarthatóság nem csupán az 

előállításban, hanem a folyamatban részvevő humán erőforrás esetében is érvényesülhet. A 

megfelelő munkakörülmények és bérezés jogainak legitimálásának procedúrája a Rana Plaza 

– első részben említett – 2013-as katasztrófája óta egyre indulatosabb médiavisszhangot 

eredményez. 

Fenntartható divathetek, fenntartható vásárok, design vásárok mind egy kategóriába tartoznak, 

egyaránt a népszerűsítés és fogyasztás elősegítésének eszközei, eseménymarketing eszköznek 

tekinthetők. A fenntartható divathét hazánkban – Globális Fenntarthatósági Divathét -, már 

kétszer volt a Nemzeti Divat Liga szervezésében. A fenntartható és design vásárok főváros 

koszpontúak főképpen. Segítik a kistervezőket a fogyasztóikkal való kapcsolattartásban. 

   A fogyasztói magatartás vizsgálatok segédletként működhetnek a fenntartható márkák 

kommunikációs stratégiáinak kialakításában, továbbá megerősítik azt a feltételezést, miszerint 

azon országokban, melyekben a fenntartható divatot megismertetik a fiatalabb generációval, 

jóval nagyobb valószínűséggel lesznek a fiatalok az öltözködés terén fogyasztóként 

tudatosabbak, hiszen a kialakult attitűdök, példák viszonylag állandók maradnak. 

   „Vagyis a fogyasztási társadalmak egyik jellemzője, hogy az egyén társadalmi helyét már 

nem a születés és nem is elsősorban a foglalkozási vagy osztály-hovatartozás vagy a 

jövedelem szerzés módja határozza meg, hanem hogy mire költi a jövedelmét.” ( T. Veblen) 

   Az egyén maga teremti státuszát, mely által megfogalmazza identitását. A standardizált 

tömegtermelés korszaka felkínálja a lehetőségeket, ízléseket. A divatot a fogyasztás 

kategóriájában értelmezve szintén lehetőségként, sok- sok felkínált választási lehetőségként 

tekintjük. Az egyén fogyasztói döntését ennek értelmében sok tényező alakítja, befolyásolja. 

Elsősorba az egyénben kialakult attitűd az, mely a vásárlás során meghatározó.  
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   Összefoglalás 

   A fogalmak sokszínűsége, a divat meglévő lehetőségeinek folyamatos bővülése önreflexióra 

és bizonyos mértékű rendezettségre szólítja fel a divatipar különböző szereplőit. Érteni az 

anyag különféleségét, a technikák bravúrjait és a gyártás fázisait, körülményeit komplex 

feladat. A fogalmak helyes használata, hirdetése az etikus divatról kialakult diskurzust mélyíti 

és legitimálja szélesebb körben. A fogalmakról való párbeszéd a fenntartható divat 

jelenségének szemantikai feszültségét kívánja gyengíteni. 

   Kommunikálom, hogy ki vagyok.  A divat eltér országokként, koronként, osztályokként. A 

divat képlékeny fogalom, melyre többek között az ókori testkultusz, a francia felvilágosodás, 

a női emancipáció, a zene és irodalom, vagy éppen a filmművészet hatott. A divat egy 

társadalmon belül sem egységes. A divat iránt érzékenyek két fő jellemző, viselkedési minta 

alapján elkülöníthető: divatteremtés, utánzás. Elsődlegesen ezen két fő csoport nyújt 

segítséget. Az öltözékek által felkínált ízlések, lehetőségek közül választ az egyén, ezáltal 

információt közvetít a külvilág irányába. 

   „A divat mint fogalom ugyan tágabb értelmű - divatos lehet egy könyv, egy festő, egy bútor, 

a beszédmód, egy film-, de ha csak a viseletre gondolunk, akkor leszögezhetjük, hogy minden 

öltözködési változást valamilyen divat irányít.”(F. Dózsa) 

   A fenntarthatóság komponensei legtöbb esetben nem láthatók szemmel, azonban a kortárs 

social media felületeknek köszönhetően az öltözködés, a viselet és az ahhoz kapcsolt eszme 

könnyen érvényességre tud jutni. 

   A fenntartható divattervezéshez, a kreatív újra gondolás lehetőségéhez egyre több fiatal 

tervező fordul. A hazai divatbemutatók, a minőségibb divattal foglalkozó sajtóorgánumok, 

bloggerek népszerűsítik az alternatív öltözködési mintákat. Sikerül-e lelassítani a túltermelést, 

szennyezést a divatiparon belül? Számos szakember, kutató, tervező és fenntartható divat 

követő tevékenykedik, hogy hangot adjon a tudatosabb fogyasztásnak egy élhetőbb bolygó 

reményében. 

   A fogalmak megfelelő használatához, de magához a jelenség szélesebb körben lévő 

legitimációjához járulnak hozzá dokumentumfilmek, neves szakemberek által írt 

szakkönyvek, tényfeltáró írások. Az Overdressed című könyv vagy éppen a Slow Fashion: 

Aesthetics meets ethocs című kötet a divatipar káros hatásaira és a társadalom fogyasztási 

szokásaira koncentrál, bemutatva etikusabb alternatívákat, mint a lokális designer termékek, a 

turkálók vagy éppen a családban meglelhető vintage kincsek.  
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Dr. Maksó Bianka: 
 

A BCR szerepe az adatvédelmi jogban
1
 

 

 

 

   Bevezető gondolatok 

   2018. május 25. napjától alkalmazandó az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR), amely 

egy többéves reformfolyamat eredményeként gyökeresen változtatja meg az Európai Uniós 

tagállamok adatvédelmi jogi szabályrendszerét. Az adatvédelem tárgykörének szabályozása a 

jogforrási hierarchiában magasabb szintre lép. A szabályozás újszerűsége ellenére azonban az 

a kritika is éri a GDPR-t, hogy bizonyos technológiai és társadalmi kérdéseket nem kellő 

súllyal vesz figyelembe illetve egy korábbi, már meghaladott helyzetre reagál. A GDPR 

extraterritorriális jelleget is mutat, amely az európai adatvédelmi standard exportját 

eredményezheti a harmadik országokban, biztosítva a megfelelő védelmi szint követelményét.  

   A GDPR a harmadik országba irányuló adattovábbítások szabályrendszerének alapjait - a 

megfelelő védelmi szint főszabályát és a kivételes jogcímeket – a korábbi irányelvi 

szabályozás szerint tartotta meg. Számos új jogintézmény és mechanizmus bevezetésével 

azonban új lehetőségeket is biztosít az adatkezelők számára a megfelelésre, egyik ilyen a 

kötelező szervezeti szabályozás (BCR).  

   Jelen tanulmány első részében a GDPR szabályozási koncepciójáról, a szabályozás 

paradigmaváltásáról és egyes, a harmadik országba irányuló adattovábbításokra vonatkozó 

szabályokról készítek összefoglalást annak érdekében igazolni tudjam az adatvédelmi jog új 

generációjának elérkezését. 

   A tanulmány másik részében a kötelező erejű vállalati szabályok (Binding Corporate Rules, 

BCR) bevezetéséről, fogalmáról és alkalmazásáról törekszem olyan rövid ismertetést adni, 

amelyben olyan, a jogalkalmazás által még nem tisztázott jellemzőire kívánok rámutatni, 

amely mind a jogalkalmazótól, mind az adatkezelő vállalkozásoktól újszerű megoldásokat 

kíván meg helyes alkalmazásához. A BCR olyan hibrid önszabályozási módszer, amelyben a 

vállalkozáscsoport magatartási kódex-szerű szabályok alkalmazását vezeti be, amely lehetővé 

teszi, hogy nagy mennyiségű személyes adat - HR adatbázisok, munkavállalók, vásárlók és 

ügyfelek adatai - harmadik országba irányuló rendszeres továbbítása megfeleljen a GDRP 

szigorú és összetett kritérium rendszerének. Megszilárdult európai jó gyakorlat még nincs, a 

vállalkozáscsoportok még jellemzően csak ismerkednek a BCR lehetőségeivel. Számos 

anyagi jogi kérdés - fogalmi bizonytalanságok - és a csupán soft law minőségben fennálló 

eljárásjogi környezet a BCR bevezetését különösen bonyolulttá teszi. Jelen tanulmányban a 

fenti jogi kihívásokra kívánok rámutatni.  

 

 

 

   Az adatvédelmi szabályozás fejlődése a GDPR hatályba lépésig  

   Az adatvédelmi jogi szabályozás az 1970-es évekre nyúlik vissza, elvi alapjait Warren és 

Brandeis a „The Rigth to Privacy”
2
 című 1890-ben megjelent tanulmányukkal alkották meg.  

A XX. század hetvenes éveiben a számítógépes, és ennek következtében szinte korlátlan 

adattárolás és adatkezelés egy erős szabályozási igényt keletkeztetett, majd a „nyolcvanas-

kilencvenes években a jogalkotás már nem a technikára összpontosít, hanem az adat mögött 

                                                      
1
 Az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-17.3. kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának 

támogatásával készült. 
2
 Warren – Brandeis (1890) p. 193-220. 
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álló személyre.”
3
 A személyes adatok védelme jellemzően a magánélet védelme körében 

nyert elismerést az emberi jogi dokumentumokban.
4
 A személyes adatok általános védelme 

jogi kereteinek Európai Uniós jogharmonizációs folyamata a 95/46/EK irányelv
5
 

megalkotásával kezdődött meg.  

   Hazánk a személyes adatok védelme vonatkozásában Európában példaértékűen hamar, már 

1992-ben különösen átfogó és szigorú szabályozást alakított ki a személyes adatok 

védelméhez való jog alkotmányos elismerésével és a személyes adatok védelméről és a 

közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény megalkotásával, majd az 

1981. évi Európa Tanács által megalkotott adatvédelmi egyezmény kihirdetésével.
6
 A 

jogterületet folyamatos fejlesztette a magyar jogalkotó, kiterjesztette a személyes adatok 

védelméhez való jog garanciális szabályait a szektorális
7
 törvényi szabályozási környezet 

kialakításával, az adatvédelmi biztos majd 2012-től az adatvédelmi felügyeleti hatóság, a 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság létrehozásával és az új törvény, az 

információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 

törvény (Infotv.) elfogadásával. 

   Mindaddig volt kielégítő és megfelelően alkalmazható a szabályozás, míg a ’80-90-es 

évekre a technológiai fejlődése, de leginkább az internet megjelenése olyan új kihívások elé 

állította a jogalkalmazót, amelyeket a rendelkezésre álló szabályok alkalmazásával nem tudott 

megoldani. Egyik ilyen eset volt a köztudatban Lindqvist - ügyként ismertté vált C-101/1. 

számú eset,
8
  amelyben az ítélet szerint a harmadik országba történő adattovábbítás nincs 

definiálva, és így a személyes adatok internetes oldalra történő feltöltése esetén nem lehet 

megállapítani a harmadik országba történő adattovábbítást. A szabályozás a hiányosságából 

fakadóan a mindennapossá váló adattovábbításokra vonatkozó jogértelmezési kérdéseket nem 

tudta megválaszolni.  

   Egy másik eset
9
 konklúziója nyomán konkrét jogalkotási lépés született az adatvédelmi 

jogban. A GDPR 17. cikkében bevezetésre került az elfeledtetéshez való jog. Ennek 

értelmében az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem 

nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az 

érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje amennyiben 

bizonyos feltételek fennállnak, például a személyes adatokra már nincs szükség abból a 

célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték vagy érintett visszavonja a 

hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja vagy az érintett tiltakozik az 

adatkezelés ellen. A jól ismert közösségi oldal az USA-ba irányuló adattovábbítási 

tevékenysége kapcsán, ismerve az USA nemzetbiztonsági szervének az USA-ba továbbított 

nem amerikai állampolgárok személyes adataihoz való tömeges és válogatás nélküli 

hozzáférési gyakorlatát, az Európai Unió Bírósága egyújabb mérföldkőnek számító döntéssel 

                                                      
3
 Sziklay Júlia (2010)  

4 
Az EJENy és az EJEE a magánélet védelmét nevesíti. A PPJNE a magánélet elleni jogtalan támadást tiltja. Az 

Európai Unió Alapjogi Chartájának 8. cikke rendelkezik a személyes adatok kezelésének feltételeiről. 
5
 HL L 281., 1995.11.23., 31—50. o. 

6
 Az Európa Tanács az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. 

január 28. napján kelt Egyezményét hazánk a 1998. évi VI. törvénnyel hirdetett ki. 
7
 Értem ez alatt a direkt marketing tevékenységek, az egészségügyi és genetikai adatok, a munkavállalók 

adatainak kezelésére vonatkozó részletszabályokat.   
8
 C-101/01. sz. Svédországban, Bodil Lindqvist ellen folytatott büntetőeljárás során előzetes döntéshozatali 

eljárásban a Bíróság 2003. november 6. napján meghozott ítélete, EBHT 2003., I- 12971. p 

ECLI:EU:C:2003:596 
9
 C-131/12. sz. ügyben a Bíróság 2014. május 13. napján meghozott ítélete, Google Spain SL és Google Inc. 

kontra Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) és Mario Costeja González; Elektronikus EBHT 

(Általános EBHT), ECLI:EU:C:2014:317 
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a Schrems-ügyben kimondta, hogy “a 2000/520 határozat érvénytelen.”
10

 Megsemmisítette 

azt a Safe Harbor keretrendszert, amely megteremtette az USA-ba mint harmadik országba 

irányuló adattovábbításokhoz szükséges, a megfelelő védelmi szint biztosítását szolgáló 

garanciát.  

   A példákat hosszasan lehetne még sorolni -- személyes adat-e az IP cím vagy a MAC 

address, alkalmazható-e az adatbányászat, sérti-e a profilozásra vonatkozó szabályokat a wifi-

analitycs technológia alkalmazása -, azonban egyértelművé vált, hogy sürgető az igény a 

szabályozás reformjára.  

   Ennek körében újabb mérföldkőhöz érkeztünk el 2018. május 25. napjával az adatvédelmi 

jogharmonizációs folyamatban. Az Európai Unió valamennyi tagállamában közvetlenül 

hatályos és közvetlenül alkalmazandó a GDPR.  

   Szintén napirendjére vette a személyes adatok védelme reformjának kérdését az Európa 

Tanács is és 2018 májusában az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása 

során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény módosításáról határozott.
11

  

   Három főbb szabályozási tendencia azonosítható a GDPR szabályait vizsgálva. 

   Az első tendencia, hogy a GDPR számos esetben kötelezővé teszi az auditok és adatvédelmi 

hatásvizsgálatok lefolytatását. 

   A második tendencia, hogy a GDPR, a korábbi szabályozási környezetre nem jellemző 

módon, ösztönzi és számos előnyt biztosít a magatartási kódexeket, a tanúsítást, az ön- és 

társszabályozási mechanizmusokat alkalmazó adatkezelők számára. A BCR is a 

társszabályozás és az önszabályozás hibrid megoldása, ugyanis a szabályokat maga a cég 

alkotja, megfelelőségét pedig a nemzeti hatóságok hagyják jóvá. Megjelentek a személyes 

adatot a tulajdonjog tárgyaként azonosító szabályok is,
12

 például az adathordozhatósághoz 

való jog. A GDPR 20. cikk (1) bekezdése értelmében az érintett jogosult arra, hogy a rá 

vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles 

körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket 

az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az 

adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.  Célja, hogy az 

érintett aktív szereplője lehessen azoknak a gazdasági folyamatoknak, amelyeknek a 

személyes adatai az alapját képezik.
13

  

   A harmadik tendecnia, hogy a harmadik országokba irányuló adattovábbítás szabályozását a 

korábbiaktól sokkal részletgazdagabban, több megfelelőségi módot biztosítva szabályozza, 

igazodva a gazdasági szereplők elvárásaihoz, olykor az érintettek hátrányára.  

 

 

   A harmadik országba irányuló adattovábbítás szabályainak átalakulásáról 

   A harmadik országba irányuló adattovábbítás átfogó reformra szorult. A GDPR az 

95/46/EK irányelv által lefektetett alapállásból indul ki, annak elvi és tartalmi alapját 

megtartja: személyes adatok csak akkor továbbíthatók harmadik országba,
14

 ha az adott 

harmadik ország megfelelő védelmi szintet tud biztosítani. A megfelelő védelmi szint a 

fentebb idézett Schrems-ügy konklúziójaként is a figyelem középpontjába került és az eset 

indokolása töltötte meg a fogalmat tartalommal: „megfelelő védelmi szint” kifejezést úgy kell 

érteni, mint amely megköveteli, hogy e [az USA] harmadik ország […] az Unióban […] 

                                                      
10

 C-362/14. sz. ügyben a Bíróság 2015. október 6. napján meghozott ítélete, Maximillian Schrems kontra Data 

Protection Commissioner; Elektronikus EBHT (Általános EBHT), ECLI:EU:C:2015:650 
11

 128th Session of the Committee of Ministers (2018) 
12

 PURTOVA (2017) 
13

 Article 29 Working Party, ‘Guidelines on the right to data portability’, 5 April 2017, 16/EN WP 242 rev.01., 4, 

fn 1 
14

 Minden olyan állam, amely nem EGT-állam. 
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biztosított védelmi szinttel lényegében azonos védelmi szintet biztosítson […], azok az 

eszközök, amelyeket a harmadik ország az ilyen védelmi szint biztosításához e tekintetben 

igénybe vesz, különbözhetnek azoktól az eszközöktől, amelyeket […] az Unióban 

alkalmaznak, ezen eszközöknek a gyakorlatban mégis hatékonynak kell lenniük ahhoz, hogy 

az Unióban biztosított védelemmel lényegében azonos védelmet biztosítsanak”
15

 

   A GDPR újítása, hogy elválasztja a harmadik országba vagy annak valamely területe vagy 

meghatározott ágazata illetve nemzetközi szervezet részére történő továbbításokat, bár azonos 

szabályokat ír elő alkalmazni rájuk. A Nemzetközi Vöröskereszt a jogalkotás során jelezte, 

hogy mint nemzetközi humanitárius szervezetet a GPDR deklarálja olyanként, amely a 

harmadik országba irányuló adattovábbításokat az érintett hozzájárulása nélkül, a 

létfontosságú érdekre hivatkozással végezheti,
16

 ilyen szabályt végül a GDPR hatályos 

szövege nem tartalmaz.  

   A GDPR a digitális belső piac valamint az internet alapú globális gazdasági folyamatok 

elvárásaként a szabad adatáramlás elérése érdekében új jogintézményeket vezet be. 

Ugyanakkor a digitális viszonyokra tekintettel az új kihívások és a megnövekedett 

kockázatokkal szemben az érintettek jogainak védelme is kell, hogy érvényesüljön. Ezért az 

adatkezelőket kell érdekeltté tenni abban, hogy a megfelelésre törekedjenek. Ennek egyik 

módja a szankciók szigorítása. A GDPR 83. cikke a jogsértések súlya szerint differenciáltan a 

vállalkozások esetében az előző pénzügyi év teljes éves világpiaci forgalmának legfeljebb 2 

%-át illetve 4%-át kitevő összegű, vagy 10 000 000 – 20 000 000 millió euró összegű bírság 

kiszabását teszi lehetővé. Azonban a GDPR-megfelelés nem mehet egyik napról a másikra, a 

vállalkozásoktól komoly felkészülést, adott esetben a bevett gyakorlatok gyökeres 

megváltoztatását is igényli a megfelelés. Ezt felismerve a magyar Országgyűlés 2018 

tavaszán a NAIH állásfoglalásával összhangban
17

 egy előterjesztést
18

 tárgyal, amely a kis- és 

középvállalkozások számára könnyítést vezetne be akként, hogy az „előírások első 

alkalommal történő megsértése esetén a jogsértés orvoslása iránt – az általános adatvédelmi 

rendelet 58. cikkével összhangban – elsősorban az adatkezelő vagy adatfeldolgozó 

figyelmeztetésével intézkedik” a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.  

   Az európai adatvédelmi standard földrajzi kiterjesztését is célul tűzi ki implicite a GDPR, a 

hatályra vonatkozó cikkek
19

 és a harmadik országban működő adatkezelő illetve 

adatfeldolgozó tevékenységére vonatkozó elvárások kialakításával. Hangsúlyt kap a GDPR 

szabályozási modelljében az önszabályozás és a BCR, amely látszólag az új adatvédelmi 

rezsim úttörő jelensége lehet.  

 

 

   A BCR jogintézményéről 

   Az első legszembetűnőbb különbség, hogy míg Infotv. 3. § 25. pont szerinti értelmező 

rendelkezése a „kötelező szervezeti szabályozás” elnevezést tartalmazza, a GDPR magyar 

nyelvű szövegében a „kötelező erejű vállalati szabályok” elnevezés szerepel. Az elnevezés 

különbözősége ellenére a két jogintézmény azonos. 

   A BCR fogalmát mind a GDPR, mind az Inftov. tartalom-magyarázó módon adja meg. A 

BCR egy szabályzat, amelyet azok a vállalkozáscsoportok hoznak létre, amelyek a 

vállalkozáscsoport tagvállalatai között személyes adatokat továbbítanak harmadik országba is. 

                                                      
15

 C-362/14. ítélet 73. pontja, amely a főtanácsnoki indítványt idézi valamint a 74. pontja. ECLI:EU:C:2015:650 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?td=ALL&language=hu&jur=C,T,F&num=C-362/14.  
16

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8837-2015-INIT/en/pdf  

[2017. november 2.] 
17

 NAIH/2018/2069/2/K 
18

 Iromány száma: T/335., Parlex azonosító: W838KPW50003 
19

 GDPR 1-3. cikk 

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?td=ALL&language=hu&jur=C,T,F&num=C-362/14
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A BCR funkciója ugyanis az is, hogy a főszabály szerint a harmadik országba irányuló 

adattovábbítások esetén megkövetelt megfelelő védelmi szintet a BCR szabályainak betartása 

biztosítja. A BCR alkalmas bármilyen struktúrájú vállalatok számára, de azon 

vállalkozáscsoportok tudják igazán kihasználni az előnyeit, amelyek nagy mennyiségű adatot, 

rendszeresen továbbítanak harmadik országban működő ellenőrzött vállalkozásaik számára.  

   A BCR fogalmi szinten egyoldalú kötelezettségvállalásnak minősül. Nem tisztázott azonban 

a ezen BCR jogi természete. Ha ezt elfogadjuk, akkor az egyes munkavállalók irányában a 

munkaszerződés egyik pontjaként vagy kollektív szerződés részeként hozható létre kötelező 

ereje. Ha általános szerződési feltételként értelmezzük, akkor kell egy alapul fekvő 

jogviszony, amelyhez kapcsolódhat. Ez alapján könnyebben elfogadható a kötelező és 

kikényszeríthető jellege is, azonban lehet-e általános szerződési feltétel az a szabályzat, amely 

csak az egyik fél magatartására határoz meg szabályokat. Erre a kialakuló jogalkalmazási 

gyakorlat fog válasszal szolgálni a jövőben. 

   A BCR kizárólag a vállalkozáscsoporton belüli adattovábbítás jogszerűségét alapozza meg, 

a csoporton kívülre történő továbbításra hatálya nem terjed ki, és a célország vonatkozásában 

nem biztosítja a megfelelő védelmi szintet. Így a harmadik országban működő adatfeldolgozó 

igénybe vétele, ha az nem tagja a vállalkozáscsoportnak, például egy vállalkozási 

szerződésben felkért bérszámfejtő cég, főszabály szerint nem tartozik az adatkezelő 

vállalkozáscsoportnál hatályos BCR hatálya alá, így a védelmi szint biztosításának láncolata 

megszakadhat, különösen ha az adatfeldolgozó további adatfeldolgozót is igénybe vesz. 

Azonban a GDPR kezelni igyekszik az ehhez hasonló helyzeteket akként, hogy az 

adatfeldolgozó felelősségét a 28. cikkben deklarálja és a megfelelő garanciák biztosításának 

kötelezettségét is előírja számára. 

   A BCR akkor biztosítja valóban a megfelelő védelmi szintet, ha olyan szabályokat 

tartalmaz, amelyek nem csak „papírtigrisek”,
20

 hanem valóban a megfelelő szintű adatvédelmi 

garanciákat biztosítanak és kötelező erővel bírnak mind a vállalkozáscsoport tagjai és 

munkavállalói, mind az érintett jogainak kikényszeríthetősége vonatkozásában. A BCR 

minimum tartalmi elemeit a GDPR 47. cikk (2) bekezdése tartalmazza, ugyanakkor a lista 

nem taxatív, soft law jellegű jogforrások
21

 további iránymutatásokat biztosítanak a tartalmi 

elemek és a struktúra kialakítására. A BCR nagy előnye, hogy a tartalma a vállalkozás 

tevékenységére, struktúrájára igazítható, tehát a jogszabály általános előírását a konkrét 

helyezetekre egyediesíti. Ez az érintett számára is előnyös abból a szempontból, hogy a BCR 

tartalmazza a panaszkezelési eljárások mechanizmusait, a vállalkozáscsoporttal történő 

kapcsolatfelvétel érdekében az adatvédelemért felelős szervezeti egység vagy személy 

elérhetőségét és kijelöli a vállalkozáscsoporton belül az a vállalatot, amely a felelősséget 

viseli és amelyet a bizonyítási kötelezettség terhel egy esetlegesen jogsértés esetén 

megindítandó bírósági vagy hatósági eljárás során. Emellett a BCR deklarálja az érintett 

jogait, az adatkezelés jogalapját és részleteit, a vállalkozáscsoport teljes adatkezelési 

tevékenységéről, az adattovábbításokról és azok címzettjeiről valamint az adatfeldolgozókról 

is információt biztosít az érintett számára. A BCR ezen túl egységesíti és az uniós 

tagállamokon kívüli vállalkozáscsoporti tagokra is exportálja az adatvédelmi politikáját, 

amely összességében a vállalkozásnál az adatkezelési tevékenységekért felelő munkatársak 

tudatosságát és jó gyakorlataik kialakítását is erősítik.  

   Az online elérhető BCR szövegek azonban a vállalkozáscsoport adatvédelmi 

keretrendszerének töredékét mutatják csupán. Ez alátámasztható az üzleti titkot képező 

struktúra vagy adatkezelési mechanizmusok és az adatbiztonsági intézkedések bizalmassága 

megőrzési kötelezettségével. Az olykor a jogszabályszöveget kivonatolt formában 

megjelenítő rendelkezések, az egyediesítést nélkülöző BCR szövegek a transzparens 
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adatkezelést azonban nem biztosítják. A BCR elsősorban a vállalkozáscsoport adattovábbítási 

tevékenységének érdekeit szolgálja, az érintett jogainak biztosítása másodlagos. Az ügyfél, a 

munkavállaló automatikusan, kötelező jelleggel alanyává válhat a BCR-eknek, mivel azok 

személyi hatálya kifejezetten rájuk terjed ki. Ebből adódóan pedig egyértelműen az 

információs önrendelkezési jog jelentős korlátozása. 

   A BCR előzetes hatósági jóváhagyása érvényességi kelléke, egyben fogalmi eleme is, tehát 

a vállalkozáscsoport tagjának az általa meghatározott adatvédelmi hatóságnál, a vezető 

hatóságnál kérelmeznie kell a BCR jóváhagyását. A vezető hatóság megvizsgálja 

illetékességét, majd megindítja az eljárást. Megvizsgálja a kérelmet, a BCR tervezetét és 

valamennyi benyújtott mellékletet, ezzel egyidejűleg megkeresi az összes érintett hatóságot 

annak érdekében, hogy a BCR tervezetét a nemzeti jognak való megfelelés körében 

értékeljék. Az érintett nemzeti hatóságok észrevételeket, módosítási javaslatokat, kifogásokat 

tehetnek, azonban ezek pontos jogi formáját sem a GDRP, sem az Infotv., sem más soft law 

jellegű jogforrás nem rendezi. Ezt követően a kérelmező a jóváhagyás érdekében a szükséges 

módosításokat végre hajtja a BCR tervezetében. A vezető hatóság a GDPR 64. cikk (1) 

bekezdés f) pontja alapján döntésének tervezetét megküldi az Európai Adatvédelmi 

Testületnek, amely támogató véleménye alapján a vezető hatóság dönt arról, hogy a BCR-t 

jóváhagyja. Ezt követően a BCR hatályosság válik és alkalmazható lesz.  

   A BCR szövegének bizonyos elemei dinamikusan változhatnak. Ha megváltozik az 

irányadó jogi környezet vagy a vállalkozáscsoport tevékenysége vagy struktúrája módosul, a 

BCR módosított szövegét a hatóságoknak újra meg kell vizsgálniuk a megfelelés ellenőrzése 

körében. Azonban arra sincs egzakt szabály, hogy ezen felülvizsgálat, a frissített szöveg 

ellenőrzése milyen hatósági eljárási rendben, milyen követelmények szerint történhet.  

 

   Záró gondolatok 

   Az európai adatvédelmi jog vitathatatlanul paradigmaváltáson ment keresztül. A korábbi 

elvi alapok mellett a technológiai fejlődéshez jobban igazodó, az adatkezelőt a megfelelésre 

ösztönző szabályrendszer jött létre. Az új szabályok alkalmazása és értelmezése körében 

azonban még sok a bizonytalanság.  

   Különösen igaz ez a BCR jogintézményére, amely a piaci igényekre alapítottan került a 

GDPR a harmadik országba irányuló adattovábbításra vonatkozó szabályai közé. A BCR jogi 

természete számos alapvető kérdést vet fel, amelyek a BCR kötelmi jogi beazonosításán túl az 

igényérvényesítés, a kötelező erő, a felelősségi szabályok meghatározására is hatással van. A 

BCR hatósági jóváhagyására sem a hazai jogi környezet, sem a GDRP nem tartalmaz 

rendelkezéséket, ezért indokolt az általános hatósági eljárási szabályokra tekintettel 

jogforrásban megalkotni az eljárás különös cselekményeire vonatkozó jogi rendelkezéseket.  

   A GDPR létrehozza az Európai Adatvédelmi Testületet, amely egyik fő feladata 

iránymutatások, vélemények
22

 kibocsátása, így ezen értelmezési kérdések meggyugtató 

megválaszolása is feladatát képezi. A GDPR felhatalmazza a tagállamokat bizonyos 

végrehajtási jellegű szabályok meghozatalára, így az adatvédelmi nemzeti hatóságok az 

eljárásjogi kérdések kialakításában a nemzeti jogalkotóval együtt alakíthatják ki a megfelelő 

jogi környezetet. A vállalkozáscsoportok a BCR tartalmi elemeinek fejlesztésében, valóban 

garanciális jellegű kialakításában vállalhatnak szerepet, míg az érintettek a GDPR szigorú 

szankciórendszerében bízva élhetnek információs önrendelkezési jogukkal. 

 

 

 

 

                                                      
22

 A GDPR 64. cikk (1) bekezdés f) pontja értelmében véleményt bocsát ki a BCR jóváhagyására irányuló 

nemzeti hatósági döntésről is. 
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Pándi Gergő: 
 

A szellemi alkotások büntetőjogi vonatkozásai
1
 

 

 

 

   Bevezetés 

   A szellemi alkotások joga, mint a magánjog egyik speciális területe az egyik 

legösszetettebb, és legbonyolultabb része a jogrendszerünknek. Ez az összetettség és 

bonyolultság pedig csak tovább fokozódik akkor, amikor a szellemi alkotások joga a 

büntetőjog eszközeivel is keveredik. Tanulmányomban ezutóbbi esettel foglalkozom, és a 

szellemi alkotások büntetőjogi vonatkozásainak áttekintésével igyekszem megvizsgálni ezt a 

témakört, annak érdekében, hogy bemutassam a jelenlegi szabályozást, illetve egyúttal 

feltárjam az esetleges problémákat, vagy éppen felhívjam a figyelmet az egyes nem 

egyértelmű részekre, illetve azok valódi jelentésére. Ennek érdekében pedig a tanulmányban 

egy rövid, de szükséges magánjogi kitekintés után foglalkozom a szellemi alkotásokat védő 

bűncselekményekkel együttesen, és külön-külön is. 

 

 

   A szellemi alkotások jogáról általában 

   A szellemi alkotások büntetőjogi vonatkozásai előtt tehát először azt kell tisztázni, hogy mi 

is azok a szellemi alkotások joga. Amennyiben definiálni szeretnénk, hogy mi ez akkor azt 

mondhatjuk, hogy a szellemi alkotások jogát azon jogintézmények alkotják, amelyek az új 

gondolatokat tartalmazó alkotások, szellemi termékek létrehozásával és felhasználásával 

kapcsolatos szabályokat tartalmaznak.
2
 A jogrendszeri elhelyezésével kapcsolatban pedig 

kiemelendő, hogy ez a magánjog egyik részterülete, amely a polgári joghoz tartozik,
3
 amit jól 

bizonyít az is, hogy a polgári törvénykönyv kisegítő szabályként védelemben részesíti az ilyen 

jogviszonyokat.
4
 Megemlítendő azonban az is, hogy sok mindenben különbözik ez a polgári 

jog többi részétől, így gyakorlatilag a modern felfogások szerint ez a polgári jog önálló része, 

hiszen nem sorolható be a hagyományos dologi, személyi és kötelmi jogok egyikébe sem. 

Ennek oka az, hogy a szellemi alkotások joga egyszerre véd személyiségi (pl. névviselés joga) 

és vagyoni jogosultságokat (pl. hasznosításhoz való jog), illetve egyéb sajátosságokkal is 

rendelkezik, sőt idetartoznak az egyes felhasználási szerződések is. Ezt az elkülönülést 

ezentúl jól jelzi az a tény is, hogy a Ptk. csak az említett utaló szabályával rendelkezik a 

szellemi alkotások jogáról, a részletszabályokat pedig külön szabályok tartalmazzák. 

   A fogalmi tisztázás és a jogrendszeri elhelyezést követően már csak azt kell röviden 

áttekinteni, hogy melyek a szellemi alkotások részei. Ezzel kapcsolatban pedig azt kell 

leszögezni, hogy a szellemi alkotások joga két nagy részből áll: a szerzői jogból, illetve az 

iparjogvédelemből.
5
 A szerzői joghoz az irodalom, a tudomány és a művészet körébe tartozó 

jogviszonyok tartoznak, míg az iparjogvédelem egy gyűjtőfogalom, amelyhez a műszaki-

gazdasági természetű szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogviszonyok (pl. találmányok 

szabadalmi oltalma), a vállalat- és árujelzőkkel kapcsolatos jogviszonyok (pl. védjegyek 

oltalma), illetve a versenyjog egyes területei tartoznak.
6
 

                                                      
1
 „AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA ÚNKP-17-2. KÓDSZÁMÚ ÚJ NEMZETI 

KIVÁLÓSÁG PROGRAMJÁNAK TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT” 
2
 Csécsy György: A szellemi alkotások joga, Novotni Kiadó, Miskolc, 2007, 9. o. 

3
 Faludi Gábor - Gyertyánfy Péter - Lontai Endre - Vékás Gusztáv: Magyar polgári jog - Szerzői jog és 

iparjogvédelem, Eörvös József Könyv Kiadó Kft., Budapest, 2012, 27. o. 
4
 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:55. § 

5
 Csécsy: i.m. 9. 

6
 Csécsy: i.m. 9-10. 



 

 

100 

 

   A szellemi alkotások a büntető kódexben 

   A szellemi alkotások jogának alapvető, általános kérdéseinek tisztázását követően a 

következőkben arra térek rá, hogy hogyan is jelennek meg ezek a büntetőjogban, azaz hogyan 

is veszi védelmébe a büntetőjog ezeket az alapvetően magánjogi jogviszonyokat.  

   Ezzel kapcsolatban pedig megállapítható, hogy a büntetőjogi védelem alapjai egészen az 

első hatályba lépett magyar büntető kódexig nyúlnak vissza, ugyanis már a Csemegi-kódex is 

tartalmazott egy kifejezetten szellemi alkotásokkal kapcsolatos tényállást, mégpedig az 

iparvédjegy-hamisítást.
7
 Ezt követően pedig folyamatosan bővültek a büntetőjogilag is védett 

területek, előbb azáltal, hogy az iparjogvédelmi jogviszonyokkal kapcsolatos deliktumok 

körét bővítette a jogalkotó, majd úgy, hogy egy 1993-as törvénymódosítással már a szerzői és 

a szomszédos jogok megsértését is büntetendővé nyilvánította.
8
 A jelenleg hatályos büntető 

törvénykönyv
9
 már hat tényállással rendeli büntetni a szellemi alkotásokkal kapcsolatos jogok 

megsértését, ezzel gyakorlatilag lefedve a szellemi alkotások jogával kapcsolatos 

jogviszonyok egészét. Ebből a hat bűncselekményből ötöt – a bitorlást, a szerzői vagy szerzői 

joghoz kapcsolódó jogok megsértését, a védelmet biztosító műszaki eszköz kijátszását, a 

jogkezelési adat meghamisítását, valamint az iparjogvédelmi jogok megsértését – a szellemi 

tulajdonjog elleni bűncselekmények között találunk meg, míg a hatodikat, a versenytárs 

utánzását a fogyasztók érdekeit és a gazdasági verseny tisztaságát sértő bűncselekmények 

nevet viselő fejezetben. 

   Fontosnak tartom kiemelni, hogy bár a jogalkotó akképpen foglalt állást, hogy a külön 

fejezetben történő szabályozás
10

 egyik indoka az, hogy a szellemi alkotások nem csupán 

vagyoni jogokat védenek, hanem személyiségez fűződő jogokat is,
11

 a Btk. továbbra is csak a 

vagyoni jogokat veszi védelmébe.
12

 Az egyes tényállások megvalósulásához ugyanis 

eredményként be kell következnie a vagyoni hátrány okozásának (pl. a bitorlásnál), vagy 

célzatként a haszonszerzésre törekvésnek (pl. a jogkezelési adat meghamisításánál), illetve ezt 

bizonyítja az is, hogy a törvény értelmében a különös visszaesés szempontjából hasonló 

jellegű bűncselekmény a vagyon elleni bűncselekmény.
13

 Véleményem szerint egyébként nem 

is szükséges a személyiséghez fűződő jogok megsértésének kriminalizálása, ugyanis azokkal 

kapcsolatban kielégítők az enyhébb, polgári jogi eszközök, így a büntetőjog ultima ratio 

jellegére
14

 tekintettel ezen területeken felesleges is lenne a büntetőjogi beavatkozás.  

   A fentiekből kiindulva megállapítható, hogy az e fejezetben szabályozott bűncselekmények 

továbbra is speciális vagyon elleni bűncselekményeknek tekintendők, amelyek specialitását az 

adja, hogy az itt szabályozott bűncselekmények egytől-egyig kerettényállások. Az egyes 

bűncselekmények tartalmát ugyanis egyéb, magánjogi jogszabályok adják, míg a Btk. csak 

annyit mond ki, hogy amennyiben ezen külön jogszabályokban szabályozott jogokat valaki 

megsérti, akkor velük szemben a büntetőjogi eszközök is alkalmazhatók. 

                                                      
7
 Belovics Ervin - Molnár Gábor Miklós - Sinku Pál: Büntetőjog II. - Különös rész, HVG-ORAC Kiadó Kft., 

Budapest, 2015, 713. o. 
8
 1993. évi XVII. törvény 

9
 A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) 

10
 A korábbi Btk. (1978. évi IV. törvény) a vagyon elleni bűncselekmények között szabályozta ezeket, míg a 

jelenleg hatályos Btk. szakítva ezzel külön fejezetet hozott létre ezen deliktumoknak. Természetesen más 

kodifikációs kérdések is felmerültek, csakúgy, mint az 1978. évi IV. törvény kodifikációja kapcsán. Madai 

Sándor: A csalás büntetőjogi értékelése, HVG-ORAC, Budapest, 2011, 57-59. o. 
11

 A 2012. évi C. törvény indokolása – Részletes indoklás a XXXVII. Fejezethez 
12

 Madai Sándor: Vagyon elleni bűncselekmények – „valami régi - valami új?” In: Hollán Miklós - Barabás A. 

Tünde (szerk.): A negyedik magyar büntetőkódex: régi és újabb vitakérdései, MTA Társadalomtudományi 

Kutatóközpont Országos Kriminológiai Intézet, Budapest, 2018, 157. o. 
13

 Btk. 388./B § 
14

 A büntetőjog ultima ratio azt jelenti, hogy a büntetőjog csak végső esetben, akkor avatkozik be, ha az enyhébb 

megoldások nem képesek a jogviszonyok orvoslására, azaz azok nem kielégítők. 
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   Végül még megjegyzendő az is a szellemi tulajdonjog elleni bűncselekmények fejezettel 

kapcsolatban, hogy a fejezet neve nem feltétlenül egyeztethető össze a modern polgári jogi 

felfogásokkal. A jogterület fejlődése során ugyanis több elmélet is foglalkozott azzal, hogy 

miként is lehetne igazolni, és besorolni a szellemi alkotások jogát a jogrendszerünkbe. Ezzel 

kapcsolatban az egyik legelső igazolási elmélet az úgynevezett tulajdoni elmélet volt, 

amelynek alapgondolata az volt, hogy az embernek az új gondolatain ugyanolyan tulajdona 

lehet, mint az egyes fizikai tárgyain, amelynek révén alakult ki a szellemi tulajdon elnevezés 

is.
15

 A jogfejlődés során azonban utóbb ez megdőlt, tekintettel arra, hogy egy szellemi alkotás 

nem lehet a tulajdonjog tárgya, így bár a szellemi tulajdon része maradt a köznyelvnek, ám a 

jogtudomány a szellemi tulajdonjog helyett következetesen a szellemi alkotások jogaként 

kezdte aposztrofálni ezt a jogterületet.
16

 Véleményem szerint ennek megfelelően dogmatikai 

okokból helyesebb lenne, ha a büntetőjog is követné a modern polgári jogi felfogásokat, 

hiszen tekintettel arra, hogy e területen a büntetőjog nem önállóan vesz részt, hanem a polgári 

jogviszonyokon keresztül, így felesleges a polgári jogi megoldásoktól eltérnie. Ennek 

megfelelően álláspontom szerint helyesebb lenne, ha a Btk. a szellemi tulajdonjog elleni 

bűncselekmények helyett például szellemi alkotások elleni bűncselekményekről szólna. Ezzel 

pedig egyúttal azt a különös ellenmondást is feloldaná a jogalkotó, hogy annak ellenére, hogy 

a fejezet címében a szellemi tulajdonjogot említ, ezt követően a bitorlás bűncselekménynél 

már nem szellemi tulajdonról, hanem szellemi alkotásról szól. 

 

 

   Az egyes bűncselekményekről 

   A szellemi alkotások magánjogi, illetőleg büntetőjogi elhelyezését követően az egyes, már 

az előző fejezetben említett bűncselekményekkel foglalkoznék külön-külön. Természetesen 

jelen tanulmányban nem célom az, hogy minden egyes bűncselekményt részletesen 

elemezzek, így csak a vitatottabb, vagy általam problémásnak talált kérdésekre hívom fel a 

figyelmet. 

   A Btk.-ban az első szellemi tulajdonjog elleni bűncselekmény a bitorlás, amelyet az követ 

el, aki más szellemi alkotását sajátjaként tünteti fel, és ezzel vagyoni hátrányt okoz, illetve, 

aki a Btk.-ban meghatározott helyzetével visszaélve gyakorlatilag kikényszeríti azt, hogy 

részesedjen a szellemi alkotás hasznosításából. Jól látható tehát, hogy e bűncselekménynek 

kettő elkövetési magatartása van, amelyekből az első az úgynevezett plágium,
17

 amely egy 

speciális csalás, hiszen az elkövető ezzel a magatartásával mást tévedésbe ejt vagy tévedésben 

tart. A két deliktum elhatárolása igazából aszerint törtéhet, hogy a csalás megvalósulásához 

célzatként szükséges a jogtalan haszonszerzésre törekvés, valamint, hogy bitorlás eredménye 

a vagyoni hátrány okozása, amely tágabb, mint a csalás eredménye, azaz a kár okozása.
18

 A 

bitorlás második elkövetési magatartása ezzel szemben egyfajta zsarolásként fogható fel, 

amikor az elkövető visszaél a helyzetével annak érdekében, hogy magának anyagi előnyöket 

szerezzen. Mindkettő esetben igaz azonban, hogy akár a csalással, akár a zsarolással kerül 

halmazatba a bitorlás, a halmazat mindig csak látszólagos lesz, tekintettel a bitorlás speciális 

jellegére.
19

 Megjegyzendő a bitorlással kapcsolatban, hogy a többi olyan vagyon elleni, 

                                                      
15

 Tattay Levente - Pintz György - Pogácsás Anett: A szellemi alkotások joga, Szent István Társulat, Budapest, 

2011, 47. o. 
16

 Tattay - Pinzt - Pogácsás: i.m. 48 o. 
17

 Belovics - Molnár - Sinku: i.m. 717. o. 
18

 A Btk. 459. § (1) bek. 17. pontja értelmében a vagyoni hátrány tágabb kategória, mint a kár, hiszen az 

magában foglalja a kárt és az elmaradt vagyoni előnyt is. Az értelmezési kérdésekhez kapcsolódóan lásd: Madai 

Sándor: A „vagyon” és a „kár” büntetőjogi relációjának értelmezési lehetőségei. In: Fenyvesi Csaba (szerk.): 

Magyar Büntetőjogi Társaság: Jubileumi tanulmányok, Magyar Büntetőjogi Társaság, Budapest-Debrecen-Pécs, 

2011, 137-144. o. 
19

 Belovics - Molnár - Sinku: i.m. 718. 
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valamint szellemi tulajdonjog elleni bűncselekménytől eltérően, ahol az eredmény kár vagy 

vagyoni hátrány okozása itt a jogalkotó sem alsó értékhatárt, sem az értékhatárokon belüli 

differenciálást nem határozott meg. Ennek megfelelően egy pár ezer forintos értékrendű 

bitorlás is ugyanolyan büntetési tétellel büntethető, mint egy több milliós, esetleg milliárdos 

vagyoni hátrányt okozó. Álláspontom szerint ezen változtatni kellene, egyrészről egy alsó 

értékhatár bevezetésével, ugyanis ahogyan azt a jogalkotó is kimondta például az 

iparjogvédelmi jogok megsértésénél a büntetőjog ultima ratio jellegéből következően az ilyen 

kis súlyú bűncselekményeknél felesleges a büntetőjog beavatkozása.
20

 Másrészről pedig a 

differenciálás bevezetésével, ugyanis bár a bíróságoknak így is megvan a lehetőségük arra, 

hogy a vagyoni hátrány okozására tekintettel eltérő büntetéseket rójanak ki az elkövetőkre, ám 

úgy vélem, hogy nem ez a megfelelő eszköz arra, hogy ezeket a különbségeket éreztessük, és 

helyesebb lenne már a büntetési tételekkel is kifejezni ezt. 

   A következő bűncselekmény a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése, 

amelyet az követ el, aki másnak az ilyen jogait vagyoni hátrányt okozva megsérti, vagy aki a 

szerzőt, vagy más jogosultat megillető üreshordozói díjat, illetve reprográfiai díjat elmulasztja 

megfizetni. E bűncselekménynek is kettő elkövetési magatartása van, amint az jól látható. 

Ebből az első egy klasszikus kerettényállás, ahol a Btk. annyit mond ki, hogy, aki a szerzői 

jogról szóló törvény szerinti jogokat vagyoni hátrányt okozva megsérti az büntetőjogilag is 

felelősségre vonható. A második már több magyarázatot igényel az üreshordozói, vagy a 

szerzői jogi törvény szerinti üreskazetta díjon azt értjük, amelyet az üres kép-és 

hanghordozókért kell fizetni, míg a reprográfiai díjat jellemzően a fénymásolásért, de az 

egyéb hasonló másolásért kell fizetni.
21

 Ezekkel kapcsolatban azonban jogosan merül fel a 

kérdés, hogy amennyiben valaki a saját szellemi alkotását szeretné egy üreshordozón tárolni, 

és ezért nem fizet például egy üres CD-ért ilyen díjat, akkor is elköveti a bűncselekményt? A 

jelenlegi szabályozás szerint igen, ugyanis nincs ilyen büntethetőséget kizáró ok, így 

mindenki köteles ezt megfizetni, függetlenül attól, hogy milyen célra kívánja az üreshordozót 

felhasználni, vagy mit szeretne másolni.  

   Egy másik vitás rendelkezés a szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértésével 

kapcsolatban az, amelynek értelmében nem büntethető az, aki többszörözéssel vagy lehívásra 

történő hozzáférhetővé tétellel sérti meg szerzői jogi törvényből fakadó jogokat, feltéve, hogy 

a cselekmény jövedelemszerzés célját közvetve sem szolgálja.
22

 A Btk. indoklásából 

kiolvasható, hogy ezzel az olyan jogsértéseket kívánta dekriminalizálni a jogalkotó, amelyek 

az utóbbi időben elterjedt internetes letöltő és fájlmegosztó oldalak révén gyakorlatilag nap, 

mint nap tömegesen megy végbe.
23

 Ezt a törekvés pedig álláspontom szerint mindenképp 

üdvözölendő, hiszen helyesen mutat rá a jogalkotó is arra, hogy a büntetőjog ultima ratio 

jellegéből adódóan indokolatlan az ilyen cselekmények büntetése.
24

 Ezentúl álláspontom 

szerint egyébként is irreális az, hogy ezeket büntessék a valóságban, hiszen egyrészt nincs 

meg az a szervezetrendszer, amely ezeket minden esetben ki tudná alaposan nyomozni, 

másrészt tekintettel arra, hogy ezen bűncselekmények csak magánindítványra büntetendők
25

 a 

jogosultnak is csak felesleges kellemetlenségeket okozna az, hogy ezekkel foglalkozzon. 

Kiemelendő azonban, hogy ennek ellenére a szabályozás még sem megfelelő a cél elérésére, 

ugyanis azáltal, hogy a jogalkotó a büntethetőségi okot ahhoz a feltételhez kötötte, hogy a 

cselekmény még közvetve sem szolgálhatja a jövedelemszerzést a gyakorlatban mégsem tette 

                                                      
20

 A 2012. évi C. törvény indokolása – Részletes indoklás a 388. §-hoz 
21

 Blaskó Béla – Hautzinger Zoltán - Madai Sándor – Pallagi Anikó – Polt Péter – Schubauer László: Büntetőjog 
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büntetlenné ezen oldalak használatát. Amennyiben ugyanis valaki például egy filmet letölt, 

akkor közvetetten haszonszerzésre törekszik, hiszen ebben az esetben neki nem kell majd 

fizetnie a filmért, azaz haszna lesz a letöltő oldal használatából. Így pedig amennyiben valaki 

100.001 forintot meghaladó mértékben tölt le filmeket továbbra is büntethető lesz,
26

 

amennyiben pedig ezalatt, akkor szabálysértés miatt lesz felelősségre vonható.
27

 Álláspontom 

szerint ezt a hibát szükséges orvosolni a jövőben, hiszen így gyakorlatilag egy fantom 

jogalkotási termékről beszélhetünk, amely nem alkalmazható egyetlen esetre sem. 

   Az ezt követő két bűncselekményről, azaz védelmet biztosító műszaki intézkedés 

kijátszásáról, illetve a jogkezelési adat meghamisításáról nem szólnék külön, ugyanis ezen 

bűncselekményekkel kapcsolatban gyakorlatilag minden kérdés tisztázott, illetve az is 

kijelenhető ezekkel kapcsolatban, hogy a valóságban alig találkozhatunk ilyenekkel. 

   A másik két bűncselekménnyel viszont még foglalkozni kell, méghozzá annyiban, hogy 

hogyan különíthetők ezek el egymástól, azaz mitől függ, hogy az iparjogvédelmi jogok 

megsértését vagy a versenytárs utánzását kell-e megállapítani. A kettő ugyanis nagyon sokban 

hasonlít egymásra, hiszen mindkét bűncselekmény esetén az elkövető más szellemi 

alkotásának utánzását hajtja végre. A különbség azonban abban rejlik, hogy a versenytárs 

utánzása csak jellegbitorlás esetén történhet meg, azaz csak akkor, ha az iparjogvédelmi 

oltalom alatt nem álló alkotással kapcsolatban történik meg az utánzás, egyéb esetben – ha 

oltalombitorlás történik – pedig az iparjogvédelmi jogok megsértését kell megállapítani, 

ugyanis a versenytárs utánzása szubszidiárius bűncselekmény, azaz csak akkor állapítható 

meg, ha más bűncselekmény nem valósult meg.
28

 Ezentúl a két bűncselekmény egyértelmű, 

vitatottabb kérdések nélkül, így nem is foglalkoznék velük különösebben, csupán annyit 

említenék meg, hogy az iparjogvédelmi jogok megsértése bűncselekmény, gyakorlatilag a 

szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértésének a párja, ugyanis a szabályozási 

módszerük azonos. Ez pedig nyilván tudatos, hiszen tekintettel arra, hogy ez a két része a 

szellemi alkotások jogának, a büntetőjogban is ez a két bűncselekmény adja a szabályozás 

magját, és ezekkel éri el a jogalkotó, hogy a szellemi alkotások egészét a védelme alá vegye. 

 

 

   Összegzés 

   Összességében tehát megállapítható, hogy a szabályozás az összetettsége ellenére is többé-

kevésbé kielégítőnek mutatkozik. A feltárt hibák és problémák kiküszöbölését azonban 

szükségesnek látom annak érdekében, hogy a szabályozás még inkább tökéletesen 

funkcionáljon, és megfeleljen az általános követelményeknek. Véleményem szerint a 

legfontosabb az említett büntethetőségi akadály pontosítása, ugyanis így gyakorlatilag a 

jogalkotó céljával ellentétesen működik a jogszabály, hiszen a jogalkalmazók az írott 

joganyagtól nem térhetnek el olyan mértékben, amilyen mértékben szükséges lenne annak 

érdekében, hogy a jogalkotó valódi szándéka érvényesüljön. Ezekre tekintettel bízom benne, 

hogy ezzel, illetve a többi, általam érintett problémával a jogalkotó foglalkozni fog annak 

érdekében, hogy a szabályozás megfelelő legyen.  
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Szalay Krisztina és Emri Zsuzsa: 
 

Fiatalok legális drogfogyasztási szokásai 

 

 

 

   Hazai helyzet 

   Magyarország előkelő helyet foglal el az egy főre eső alkoholfogyasztás és az alkoholisták 

számát mutató európai listákon is, és a dohányzók aránya is meghaladja az európai átlagot 

(http://drogfokuszpont.hu/wp-content/uploads/HU_National_Report_2016_HU.pdf). Az 

alkoholizálás társadalmi elfogadottsága magas, társadalmunk sokkal jobban tolerálja az 

alkoholbetegséget és a vele járó tüneteket, mint a drogfüggőséget, az utóbbiakkal szemben 

kifejezetten intoleráns, bár a drogfogyasztás normalizálódásának jelei Magyarországon is 

megfigyelhetőek (Elekes, 2010). Ennek ellenére az illegális drogokkal szembeni merev 

elutasítás jelen van, egy kutatás szerint a lakosság 53%-a ellenezné, hogy droghasználó éljen a 

szomszédságban (Busa és mtsai, 2009). 

    Az ESPAD (European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) jelentések 

szerint a közoktatásban és felsőoktatásban tanuló fiatalok körében népszerű az 

alkoholfogyasztás, dohányzás, annak ellenére, hogy mindkettő  kiemelkedően káros drognak 

minősül. Magyarországon a középiskolás korosztályt tekintve a 11. évfolyamosok 60,8 %-a 

dohányzott már, illetve 39,5 % rendszeres dohányos. Ugyanezen korosztály 48 %-a 

fogyasztott alkoholt az elmúlt hónap során és 35 % volt ittas az elmúlt 30 napban. Más 

országokhoz hasonlóan, a rohamivás („binge drinking”) is sokszor előfordul fiataljaink 

között. A 8-10. évfolyamos tanulók több mint 50 %-a volt már részeg legalább egyszer 

életében, a két nem közötti különbség elenyésző (Elekes, 2007). A szórakozás elfogadott 

része a teljes bódultsághoz vezető alkoholmennyiség tudatos fogyasztása. A két legális szer 

fogyasztása legtöbbször megelőzi az illegális szerekét, különösen a dohányzókra jellemző, 

hogy illegális szereket is kipróbálnak. Ugyan az alkohol tartalmú italok és dohánytermékek 

legális megvásárlása csak 18 év felettiek számára lehetséges, az ESPAD jelentés szerint a 

megkérdezett, 18 év alatti fiatalok háromnegyede szerint könnyű vagy nagyon könnyű az 

adott legális szerhez hozzájutni (Elekes, 2007).  

   A prevenciós programok főleg az illegális szerekre koncentrálnak, pedig a két legális szer 

még mindig vezet a függőségek és egészségügyi problémák kialakításában, ráadásul korai 

kipróbálásuk növeli az illegális szerek fogyasztásának esélyét is (DuPont et al., 2018). Az 

alkoholfogyasztás az európai kultúra része, rengeteg sör, bor, pálinka fesztivál buzdít a 

fogyasztásra, anélkül, hogy a mértékletesség igénye megjelenne, az alkalmi, egészséget még 

nem károsító fogyasztás mértékéről pontos képet adnánk a lakosságnak. Nagyon sok 

vizsgálata hirdette a mérsékelt alkoholfogyasztás előnyeit, amelyek napjainkra sorra 

megdőlnek, az újabb, kontrollált vizsgálatok alapján a mérsékelt alkoholfogyasztók legfeljebb 

ugyanolyan egészségesek mint absztinens társaik (Stockwell and Naomi, 2016).  A fiatalok 

körében a legális és illegális drogok fogyasztása között éles határ van, a legális szereket 

sokkal kevésbé tartják veszélyesnek. Az ESPAD vizsgálatok világítanak rá arra, hogy a 

fiatalok az alkoholfogyasztás pozitív hatásairól többet tudnak, és azokat valószínűbbnek 

tartják, mint a negatív hatásokat. A tanulmány pozitív következményként az ellazulást, jól 

szórakozást, negatív következményként pedig a másnaposságot és saját egészségük 

veszélyeztetését nevezte meg (Elekes,2007).  

   Ahhoz, hogy ebben az egész lakosságot érintő problémában javulást érjünk el, sokkal 

nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a legális drogokra a prevencióban. Tudatosítani kellene a 

társadalommal, hogy az alkoholbetegség és a dohányzás épp olyan függőség, mint az illegális 

drogoktól való függés, különösen a dohányzás esetében ráadásul a függőség gyorsan kialakul, 
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és mindkét szer fokozott fogyasztása súlyos egészségkárosodáshoz vezet. A rekreációs 

fogyasztás ismérveit, a függőség jellemzőit, kockázatokat jobban ki kellene emelni a 

prevenciós programokban. 

 

 

   Kérdőíves felmérés 

   Internetes portálon terjesztett kérdőívünkben leginkább 18-45 éves legalább középfogú 

végzettséggel rendelkező (tipikusan éppen felsőoktatásban tanuló) személyeket kérdeztünk 

alkohol, cigaretta és illegális drogok fogyasztásáról, drogokkal és a függőséggel kapcsolatos 

ismereteikről. A 422 kitöltőből 369 fogyasztott már életében valamelyiket (illegális szereknél 

az egyszeri kipróbálást is figyelembe vettük, legális szereknél csak a több mint 5 alkalmat), és 

200-an próbáltak ki illegális drogokat. Ebből a 200-ból mindössze 6 volt, aki nem fogyasztott 

alkoholt és nem dohányzott (1. ábra). Vagyis az illegális szereket kipróbálók nagy hányada 

alkoholt is fogyaszt és dohányzik is. A kérdőív adatai alapján kiderül, hogy a legális és az 

illegális szerek együttes fogyasztása nagy gyakorisággal jellemző. A kérdőív első részében a 

kitöltőket szocioökonomikus helyzetükről kérdeztük. A különböző mértékű fogyasztók se 

lakhely, se végzettség vagy anyagi helyzet szerint nem különültek el a nem fogyasztóktól. 

Hazai kutatók szerint a legális és illegális drogfogyasztás minimális mértékben korrelál a 

szülők iskolai végzettségével (Murányi ,2008). Szintén hazai kutatási eredmény az, hogy a 

társadalmi helyzet és az alkoholfogyasztás között a középiskolások körében szignifikáns 

kapcsolat van, vagyis a magukat felsőbb társadalmi osztály tagjaként beazonosító fiatalok 

több alkoholt fogyasztanak (Pikó, 2006), ezek a tendenciák az általunk vizsgált csoportra nem 

voltak jellemzőek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1. ábra. Legális és illegális szerek fogyasztásának megoszlása. 

 

 

   Prevenció  

   Mivel a megkérdezettek többsége felsőoktatási tanulmányokat folytat(ott) és/vagy internet 

használó, egy olyan réteget vizsgáltunk, akik feltételezhetően az átlagosnál tájékozottabbak.  

Ennek ellenére jellemző rájuk, hogy a függőséggel jelentkező problémákat és a 

szenvedélybetegség kialakulásának esélyét alulbecsülik, információik a különböző függőséget 

okozó szerekről pontatlanok. A kitöltők70-80 %-a sorolta a függőséget okozó szerek közé a 

kávét és az energia italokat. Hazánkban a prevenció nagyrészt még mindig az információ 

átadásra fókuszál, de ennek hatásfoka is megkérdőjelezhető.  
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   Összefoglalás 

   Magyarországon is jellemző a közoktatási intézményben tanuló fiatalokra a legális 

drogfogyasztás. A hazai társadalom ugyanakkor toleráns ezen szerek használatát illetően, ez a 

probléma a felnőtt lakosságot is érinti. A legális drogok beszerzése nem ütközik nehézségbe a 

18 éven aluliak számára sem. Sajnos, pont ez a korosztály nem tudja felmérni a reális 

veszélyt, az alkoholfogyasztás és a dohányzás káros hatásait tekintve ismereteik felületesek. 

Ezekben az intézményekben zajló prevenció még mindig nagyrészt ismeretátadás, ezen belül 

főleg az illegális drogfajtákról szól. A függőséggel kapcsolatos fogalmakat a programok 

definiálják ugyan de az ismeretátadás hatékonysága alacsony. Az adatok tükrében 

nyilvánvaló, hogy az ismeretanyag tekintetében is korszerűbb, és az információátadás mellett 

szociális és egyéb készségeket fejlesztő programok alkalmazása lenne célszerű.  
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Fruzsina Zita Orosz: 
 

Toward Cysteinyl-Nucleoside-Based Peptide Nucleic Acids 

 

 

 

   Introduction 

   Biomolecules contribute to maintain viability of living systems. One of the most important 

subdivision of biomacromolecules is the group of nucleic acids. They play a relevant role in 

heredity via the storage of genetic information. Nucleosides take part in the build-up of 

nucleic acids. The aim of the research was the development of a novel type of xenonucleic 

acid (XNA) for further successful therapeutic application. The planned cysteinyl nucleoside 

monomers may have potential antiviral or antibacterial effects, while the oligomeric 

derivatives may have therapeutic effects in cancer treatment or even in gene-silencing. 

 

  

   Possible further therapeutic applications 

   Synthesis of xenonucleic acids is a rapidly developing field of science nowadays. Since the 

1990s several types of XNA were made and many of them are now used in everyday medical 

practice – mostly in the field of genetic engineering, as gene-silencer agents. It all started with 

the idea of locked-nucleic-acids (LNA), which have quite similar structure compared to the 

physiological DNA. This lead through the preparation of morpholino to the synthesis of 

peptide nucleic acids – also known as PNAs. These PNA oligomers are significantly different 

from the physiological DNA: the sugar-phosphate backbone of the DNA is changed to a 

peptide backbone, which directly connects to nucleobases. 

 

 
 

   Our further plan to synthesize cysteinyl-nucleoside-based peptide nucleic acids. The 

original idea was to make new type of XNAs, which similar to PNA, but have more structural 

elements in common with the physiological DNA. This resulted in the idea of making a 
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cysteinyl-nucleoside based backbone, which connects directly not just to the nucelobase – as 

it is in the PNA – but also to the carbohydrate. This new type of XNA could have better 

characteristics than the original peptide nucleic acids, while its build-up contains all main 

elements of the DNA, not to mention that the peptide backbone provides also felxibility to the 

whole structure. We should not forget the fact that the peptide backbone does not have 

electric charge – differently from the DNA – although in this case it is considered as a benefit: 

without electric charge, it is easier to pass these macromolecules through the cell membrane.  

 

 
 

 

   Synthesis of cysteinyl-nucleoside-based peptide nucleic acids 

    The most relevant part of the research are the performed thiol-ene reactions. These are free 

radical additions between a thiol-containing compound and a terminal alkene. It is a „click” 

reaction, which needs proper conditions provided as UV irradiation and a radical initiator- in 

our case, the initiator molecule was DPAP (2,2-dimethoxy-2-phenylacetophenon). The 

mechanism of the thiol-ene reactions is shown in the following illustration: 

 

 

 



 

 

111 

 

   The research started with the optimization of the thiol-ene reactions. Experiments were 

performed by varying the temperature, protecting groups and solvents.
2
 First, addition 

reactions of the C-4’ exomethylene derivate of uridine were studied, using 1-propanethiol and 

Fmoc-cysteine as the thiol-containing compounds. In these reactions two different isomers 

were formed: D-ribo and L-lixo. As we were not able to separate these stereoisomers, further 

reactions were performed on homouridine – under the most effective conditions, which meant 

to lower the temperature to -80 °C. 

   To construct the cysteinyl „skeleton” of the future oligomers, cysteinyl-homouridine 

monomers were prepared. First, the C-2’ and C-3’ hydroxyls of urudine were protected by 

isopropylidene acetal protecting group, then the C-5’ hydroxyl was oxidized and the terminal 

alkene was formed through a Wittig-reaction.  

 

 
 

   During the following reactions, cysteinyl-nucleosides were formed by thiol-ene reactions. In 

these reactions cysteine derivates were reacted with the formerly synthesized homouridine 

molecules under UV irradiation in the presence of DPAP. Cysteine derivates can be protected 

either at the carboxyl group or at the amino group. 

 
 

 

   From the cysteinyl-homouridine monomers a dipeptide was synthesized by solution phase 

peptide synthesis, with the help of PyBOP (benzotriazol-1-yloxy)tripyrrolidinophosphonium 

hexafuorophosphate). 
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   Homocytidine-dipeptide synthesis 

   Based on the gained experience with the homouridine derivates, similar reactions were 

carried out on properly prepared homocytidine monomers. 

   The first preparative steps were similar to the way they were performed formerly on the 

homouridine. The main challange in the homocytidine was caused by the free amino 

functional group on the pirimidine part of the molecule: this group should also be protected 

during the sythetic steps. This is performed by protecting both the C-5’ hydroxil-group and 

the amino group with the help of a triphenylmethyl (trityl) protecting group. When the 

reaction was performed, the trityl protecting group was regioselectively removed from the C-

5’ position, liberating the hydroxyl group in order to perform Wittig reaction – to make the 

needed terminal alkene for the thiol-ene reactions. 

 

 

 
 

 

   Finally, through thiol-ene reactions the appropriate monomers were synthesized.  

 
 

   The last reaction, which is the formation of the cysteinyl-homocytidine dipeptide is still 

remain to be done. Making the different dipeptides is just the first milestone of the research, 

in order to find a possible and reasonable way to form the wanted oligomers. 
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Cintia Csók: 
 

The Social Recruitment Basis of the Helping Professionals 

 

 

 

   Introduction 

   A number of professionals are encouraged to support the academic achievement and social 

integration of growing generations. Some of helping professionals work specifically for this 

purpose, while the other half deals with the opportunities for catching up on disadvantaged 

social groups. Our research focuses on the social recruitment base of full time Social 

Pedagogue training. The relevance of our investigation is shown by the fact that the expansion 

of this programme – as a niche training – began with the expansion and diversification of 

higher education (Benkő, 2009). Nevertheless, there have been few studies in the field of 

Social Pedagogues on a national scale to analyse the results of career tracking research 

(Veroszta 2012, N. Tóth 2014, Nyüsti and Veroszta 2015), including the data about social 

background of fresh graduates. For comparison, we look at the Social Work, Pedagogy and 

Andragogy (which has been replaced by Community Coordination since 2017) graduates of 

full time undergraduate courses. They have in common that though they are often in different 

areas and different life stages, but all four professions have a social support function. 

   Benkő (2009) draws attention to the fact that, according to sociological studies, the social 

recruitment base of different trainings is different, and students with lower social backgrounds 

can flow into the less favoured career paths. This tendency is particularly characteristic of 

higher education institutions in disadvantaged regions, where the dominance of students with 

lower status is mostly observed (Teperics 2005, Pusztai 2006, Pusztai 2011). In addition, 

social recruitment has a close correlation with the status of a profession and is therefore 

suitable for characterizing their situation (Fónai, 2010).  

 

 

   Methodology 

   In the spring of 2012, 32 institutions of higher education collected online survey data from 

the Hungarian Graduate Career Tracking System (DPR) about graduates who received 

absolutorium one, three and five years ago. The staff of the Educatio Nonprofit Ltd. Higher 

Education Department have compiled the national database – Frissdiplomások 2012 

[Graduates 2012] database – from the institutional data, and then the weighting process 

resulted in a representative base for gender, year of completion, training area, training level 

and work schedule. Total number of respondents: 24.890 people (Veroszta, 2013). Elements 

of the full time undergraduate courses subject to our study: Social Pedagogy N=127, Social 

Work N=192, Pedagogy N=59 and Andragogy N=184. During the analyses we combined the 

two courses (Pedagogy and Andragogy) of the Humanities (N=243), so our three helping 

professional groups were developed. With regard to our separated full sample (total N=562), 

32,4% of respondents started their studies in the traditional form of training and 67,6% of the 

respondents started their studies in the new multi-cycle training system (BA). 

   In the secondary analysis of the Frissdiplomások 2012 [Graduates 2012] database, we 

examine the social recruitment of the helping professionals who are tested through Fónai 

(2010) with the following indicators: parents' educational attainment, parents' and 

grandparents' qualifications and/or their occupation related to the respondent's occupation and 

the type of settlement of the students' place of residence. Based on Kiss (2011), we 

complement these with a subjective indicator: judging the family financial situation at the age 

of 14 years. It should be emphasized that we have chosen the 2012 database because it 
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contains large numbers of social pedagogical data which may be related to the fact that the 

proportion of those graduating in this period was high in the examined period, as opposed to a 

significant decrease in recent years. 

 

 

   The social recruitment basis of the helping professionals 

   We have summarized previously how we analyse the social recruitment of students 

choosing helping professions on four dimensions, the first of which is the parents' educational 

attainment. On the basis of research on Social Pedagogues – in the broader sense, Social 

Professionals – the profession is especially attractive to children of non-graduate parents 

(Nagy 2008, Benkő 2009). These results are also supported by our study, as if we look at 

mothers, then the social pedagogy training is mostly attractive to children of mothers with 

vocational secondary school, technical school (35,0%) and to children of fathers with 

vocational school, vocational training school (without graduation) (42,9%). 11,7% of mothers 

and 18,5% of fathers have higher education. However, the values of control groups show a 

more favourable picture: while 26,7% of mothers and 26,0% of fathers have a higher 

education degree among social workers, in the case of Humanities (Andragogy and Pedagogy) 

28,4% of mothers and 20,0% of fathers completed a college or university. The data on the 

education of parents are summarized in Tables 1 and 2. 

 

 

 

 

   Table 1. Mother's educational attainment at the age of 14 years of the interviewee (column 

percentage) 

Cases 
Social Pedagogy 

(N=127) 
Social Work 

(N=192) 
Andragogy+Pedagogy 

(N=243) 

at most elementary 

school 

11,7 10,6 8,9 

vocational school, 

vocational training 

school (without 

graduation) 

23,3 19,4 15,3 

vocational secondary 

school, technical 

school 

35,0 25,6 26,7 

grammar school 18,3 17,7 19,5 

college 6,7 16,7 21,2 

university, scientific 

degree 
5,0 10,0 7,2 

not known 0 0 1,2 

All 100 100 100 

Source: Frissdiplomások 2012 [Graduates 2012] database 

 

 

 

   The underlined figures indicate that the percentage in the given cell is higher than expected 

in a random distribution. (Adj. Resid. > 2,0). 
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   Table 2. Father's educational attainment at the age of 14 years of the interviewee (column 

percentage) 

Cases 
Social Pedagogy 

(N=127) 
Social Work 

(N=192) 
Andragogy+Pedagogy 

(N=243) 

at most elementary 

school 

5,9 7,7 3,0 

vocational school, 

vocational training 

school (without 

graduation) 

42,9 

31,5 

31,5 

vocational secondary 

school, technical 

school 

21,8 27,6 36,6 

grammar school 7,6 5,5 7,2 

college 12,6 12,2 6,0 

university, scientific 

degree 
5,9 13,8 14,0 

not known 3,3 1,7 1,7 

All 100 100 100 

Source: Frissdiplomások 2012 [Graduates 2012] database 

 

 

   The underlined figures indicate that the percentage in the given cell is higher than expected 

in a random distribution. (Adj. Resid. > 2,0). 

   Ferenczi (2003) points out that one of the possible means of social mobility for the children 

of parents with a low level of education is becoming an intellectual. The results of these 

surveys conducted by Nagy (2008) and Benkő (2009) about Social Professionals also draw 

attention to this point, they raised the possibility of intergenerational mobility within social 

mobility. 

   Let's look at the proportion of those among graduates whose parents do not have a higher 

education degree. Based on data from Table 3, the proportion of first-generation graduates 

(77,3%) is the highest amongst Social Pedagogues which is followed by Andragogues, 

Philologists in Pedagogy (65,5%) and by Social Workers (64,6%). Here it is worth 

mentioning the research of Gáti (2010), who examined the relationship between the level of 

educational attainment of parents and the level of degree of interviewed. Based on the results, 

parents' educational attainment is the least determinant in the fields of Social Sciences besides 

Pedagogue education. 

 

Table 3. The proportion of children of parents with higher education (column percentage) 

Cases 
Social Pedagogy 

(N=127) 
Social Work 

(N=192) 
Andragogy+Pedagogy 

(N=243) 

no parent has a 

higher education 

qualification 
77,3% 64,6% 65,5% 

at least one parent 

has a higher 

education 

qualification 

22,7% 35,4% 34,5% 

All 100 100 100 

Source: Frissdiplomások 2012 [Graduates 2012] database 
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   The underlined figures indicate that the percentage in the given cell is higher than expected 

in a random distribution. (Adj. Resid. > 2,0). 

   Benkő (2009) highlights the high proportion of first-generation graduates as an explanation 

that parents who are in a higher position related to income and power hierarchy would like 

their children can reproduce the social situation they typically have. As a consequence, the 

Social Pedagogue career offering lower income and prestige is less attractive to the children 

of higher qualified parents. 

   Looking at the issue of social recruitment, it is important to note that there is some kind of 

professional connection, "legacy" (Fónai, 2010) regarding the qualifications and/or 

occupation of parents and grandparents. Based on the data shown in Table 4, only 17,5% of 

respondents among Social Pedagogues have parents and/or grandparents with related 

profession. This ratio is slightly higher for Social Workers (20,0%), and it is slightly lower for 

Andragogy and Pedagogy (15,2%). 

 

 

   Table 4. The proportion of parents and grandparents who are qualified and/or worked in a 

field related to interviewee's field (column percentage) 

Cases 
Social Pedagogy 

(N=127) 
Social Work 

(N=192) 
Andragogy+Pedagogy 

(N=243) 

Parents and 

grandparents have a 

related profession 

3,3 5,0 3,8 

Only parents 13,3 14,4 8,4 

Only grandparents 0,9 0,6 3,0 

Not at all 82,5 80,0 84,8 

All 100 100 100 

Source: Frissdiplomások 2012 [Graduates 2012] database 

 

 

 

   The underlined figures indicate that the percentage in the given cell is higher than expected 

in a random distribution. (Adj. Resid. > 2,0). 

   The results of our study are the same as those previously demonstrated. Fónai (2010) draws 

attention to the fact that the so-called "birth order" is mostly characteristic in case of high-

prestigious graduates (general practitioners, pharmacists, lawyers), which is a connection 

between birth and occupational renown. In the national research of Gáti (2010), regarding the 

qualification and/or occupation of the respondents, the weakest family relationship was in the 

social sciences field, including the social pedagogy course as well. In the empirical research 

of Benkő (2009), in case of students studying in full time social pedagogy training, only 7,7% 

of fathers of students worked in the educational sphere, while in the social field there were 

much fewer. In case of mothers, the number of people employed in the social sector was not 

really significant. As for grandparents, while the majority of grandfathers worked in 

agriculture, a quarter of grandmothers were housewives. Among the respondents, the number 

of second generation intellectuals was very low. 

   The social recruitment of individual trainings can be well characterized by exploring 

regional differences (Fónai, 2010). The data in Table 5 show that the majority of surveyed 

social pedagogues (73,0%) designated the city as the settlement type at the age of 14 years. At 

the same time, with the high proportion of urban people, it should be emphasized that only 

8,1% of respondents come from Budapest. Our results are in line with previous research 

experiences: The research of Nagy (2008) focusing on students in social education (social 
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pedagogy, social work) also shows the dominance of those arriving from cities, but the 

proportion of students from Budapest is also extremely low according to the results. Similarly, 

comparative results were obtained for the groups to be compared, at the same time the higher 

proportion of the residents of Budapest was observed in relation to the social pedagogues. 

 

 

   Table 5. Settlement type of residence at the age of 14 years of the interviewee (column 

percentage) 

Cases 
Social Pedagogy 

(N=127) 
Social Work 

(N=192) 
Andragogy+Pedagogy 

(N=243) 

capital 8,1 13,3 15,7 

county town, chief 

town of a county 
21,6 22,5 26,0 

other city 43,3 35,3 32,9 

large village 4,5 4,0 2,9 

village 22,5 24,9 22,5 

All 100 100 100 

Source: Frissdiplomások 2012 [Graduates 2012] database 

 

 

   Finally, Table 6 summarizes the percentage distribution of the family income situation. 

Empirical experiences show that answers to the subjective judgment of the financial situation 

are mostly centred towards the middle, the average values (Benkő, 2009). This directive can 

be also observed in our case as 50,4% of social pedagogues, 47,8% of social workers and 

54,2% of philologists in pedagogy, andragogues, roughly considered their former family 

financial situation at the age of 14 years as average. Therefore, in responding to this question, 

the distribution of the above average and the below-average ratios plays a significant role 

(Benkő, 2009). Among the social pedagogues, 20,2% of the respondents said that their former 

family income was above-average and 29,4% of them reported that it was below-average at 

the age of 14 years. Among the groups of social workers, philologists in pedagogy and 

andragogues slightly more favourable values were reported in case of above- and below-

average categories as well. However, in interpreting the results, it is worth considering that 

the subjective self-classification of social status may reflect the actual social situation of the 

individual, at the same time it is illustrated through a personalized spectacle (Pusztai, 2009). 

 

 

   Table 6. The financial situation of the family at the age of 14 years of the interviewee  

(column percentage) 

Cases 
Social Pedagogy 

(N=127) 
Social Work 

(N=192) 
Andragogy+Pedagogy 

(N=243) 

Better than the 

average 

1,7 3,3 3,4 

Slightly better than 

the average 
18,5 22,0 23,1 

About average 50,4 47,8 54,2 

Slightly worse than 

average 
25,2 20,3 14,7 

Worse than average 4,2 6,6 4,6 

All 100 100 100 

Source: Frissdiplomások 2012 [Graduates 2012] database 
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   Conclusion 

   As a conclusion, we analysed the social recruitment base of the full-time training of social 

pedagogy along four indicators (parents' educational attainment, family relationship of the 

profession, childhood type of settlement and the subjective judgment of the former family 

income situation), compared with other helping professional trainings (social work, 

andragogy, and pedagogy). According to Pusztai (2015), the social status of families is mostly 

determined by the parents' education, so it is important to point out that the proportion of first-

generation graduates is the highest among the social pedagogues with 77,3% among the three 

helping professionals. With regard to the lower categories of subjective self-rating, among the 

social pedagogues, the percentage of those who found their family financial status at the age 

of 14 years as below-average was a slightly higher (29,4%). We also found that the 

parent's/grandparent's professional field relationship is low in case of all three groups, but 

with 15,2% it is the least characteristic of people graduated in the field of andragogy and 

pedagogy. Finally, although the proportion of urban people in all three groups is dominant, 

but the proportion of those who came from Budapest was the lowest among the social 

pedagogues. This result should also be emphasized because the school career and the 

perceptions related to future work are determined by the place of residence in addition to the 

social stratification force field (Pusztai, 2015). 
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Molnár Zsolt: 
 

Multifunkcionális descartes koordinátarendszerű gép fejlesztése vevői igények alapján 

 

 

 

   Abstract 

   This research aims to develop a Descartes coordinate system multifunctional machine that is 

suitable for CNC milling, 3D printing and laser engraving. Descartes (Cartesian) coordinate 

system machines are constructions which perform translational motion along 3 axes, which 

are perpendicular to each other. 

   The product development started with the creation of a prototype machine. This machine in 

that time was able to perform CNC milling. Within the framework of the development this 

machine was enhanced with 3D printing and laser engraving features. All of these functions 

were tested and the results were compared with the commercially available machines 

properties. Each commercially available machine used for comparison was able to perform 

only a single function.  

 

 

   Absztrakt 

   A kutatás célja egy Descartes koordinátarendszerű multifunkcionális gép fejlesztése, 

amelyik CNC marásra, 3D nyomtatásra és lézergravírozásra egyaránt alkalmas. A Descartes 

(Karteziánus) koordinátarendszerű gépek körébe olyan konstrukciókat értünk, amelyek 3, 

egymásra merőleges lineáris tengely mentén végeznek transzlációs mozgást. 

   A termékfejlesztés egy prototípus megalkotásával kezdődött. Ez a gép akkor CNC maró 

funkcióval rendelkezett. E fejlesztés keretein belül ez került továbbfejlesztésre, kiegészítve 

3D nyomtató és lézergravírozó funkciókkal. A három funkció mindegyike tesztelésre került és 

a kapott eredmények össze lettek hasonlítva a kereskedelemben kapható, ezen funkciókat 

külön-külön ellátó, gépek tulajdonságaival. 

 

 

   Bevezetés 

   A Descartes (Karteziánus) koordinátarendszerű gépek [1] körébe olyan konstrukciókat 

értünk, amelyek 3, egymásra merőleges lineáris tengely mentén végeznek transzlációs 

mozgást. Erre a kialakításra több olyan gép épült és épül, amelyek különböző feladatokat 

látnak el. Ezek közé tartozik a laboratóriumokban használt pipettázó gépek, az iparban 

használt kilowatt teljesítményű lézervágók, több négyzetméteres munkaterületű CNC marók 

és ugyanakkor a hobbi kategóriába tartozó 3D nyomtatók [2] is. E koordinátarendszer 

széleskörű alkalmazásának az elterjedését a benne történő gépvezérlés egyszerűsége váltotta 

ki. 

   Ezektől eltérően az ipari robotkarok [3] esetében az egyes tengelyek rotációs mozgásokat 

végeznek és matematikai transzformáció által kerül a rotációs mozgás lineárissá alakításra. Ez 

sokkal összetettebb vezérlőrendszert igényel, mint a Descartes koordinátarendszerű gépekben 

a körmozgás létrehozása. 

   Ezen okok miatt került előzetesen megtervezésre és kivitelezésre egy távvezérelt és 

távfelügyelt CNC maró [4], amelyik alkalmas prototípus alakrészek legyártására. Ennek 

fejlesztése során több változtatás lett rajta elvégezve, mind vezérlés, mind mechanikai elemek 

területén. Ez elsősorban a megjelent új, hatékonyabb és egyszerűbben alkalmazható 

vezérlőrendszereknek köszönhető valamint a CNC üzemeltetése során jelentkező 

gyengeségek kiküszöböléséből adódott. 
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   Az eszköz bemutatása után visszajelzések érkeztek, hogy egy hasonló eszközre, amelyik 

egyszerűen kezelhető, multifunkcionális és az ipari eszközök árának töredékébe kerülnek, 

igény lenne. 

   Ebből kiindulva egy új gép tervezése lett elkezdve, azonban a tervezés során a potenciális 

vevők igényei is fel lettek mérve. Ennek felmérésére kérdőív formájában került sor. Mivel egy 

nagyközönség számára szánt eszközről van szó és nem egy speciális szakterülethez valóról, 

ezért a piackutatás terén a webáruházak és online piacterek (mint például az E-bay [5]) 

ajánlatai kerülnek figyelembe vételre. 

   Ezen adatok birtokában összeállításra került egy kérdőív, amelynek célja, hogy egy átfogó 

képet adjon, mire van szükségük a vevőknek. A hiteles adatok elérése érdekében a 

kérdőíveket minél szélesebb foglalkozáskörű, különböző korkategóriájú és végzettségű 

emberek által kell kitöltetni. 

   A fejlesztés célja, hogy ezen összegyűjtött adatokat a termékfejlesztés módszereit 

alkalmazva, műszaki paraméterekhez jussunk. Ehhez a kérdőívek kitöltéséből levont 

következtetések alapján összeállítunk egy VOC táblázatot, ahol a CNC első változatának 

paramétereivel kerülnek összehasonlításra az új igényeknek eleget tevő multifunkcionális gép 

paraméterei. Ezeket a QFD módszer alkalmazásával a gép paramétereit műszaki jellemzők 

formájában fejezzük ki. Ezen jellemzők tudatában végrehajtható a konkrét műszaki tervezés, 

amelyik az új multifunkcionális gép megalkotásához szükséges. 

   A dolgozatban a fent ismertetett módszerek bemutatása, az említett multifunkciós gépre 

való alkalmazása és gyakorlatba ültetése következik. 

 

 

 

   Multifunkcionális gép prototípusának ismertetése 

   A gép továbbfejlesztése során a CNC maró funkción kívül kiegészült FDM 3D nyomtatási 

és lézergravírozó funkciókkal. Ezekre a multifunkcionalitás tesztelésének szempontjából volt 

szükség. Továbbá ezáltal egy elsődleges árbecslést lehetett megvalósítani, hogy összköltség 

szempontjából mennyibe kerülne egy alapjából multifunkcionális eszköznek tervezett eszköz 

megvalósítása. 

   A plusz két funkció hozzáadásával lehetőség nyílt annak tesztelésére, hogy ezek egy 

eszközben egyesítve milyen szinten tudják funkciójukat biztosítani. A CNC maróból átépített 

FDM nyomtatóval különböző modellek kerültek kinyomtatásra. Ezeknek a kinyomtatásához 

szükséges idő volt mérve és kinyomtatás után a méretei kerültek ellenőrzésre. 

   A lézergravírozó esetében a maximális gravírozási sebesség adott lézerteljesítmény és 

hullámhossz mellett került tesztelésre különböző felületek esetében. 

   A CNC maró fizikai kivitelezése előtt ennek egy 3D modellje készült el, annak ellenőrzése 

érdekében, hogy az egyes felhasználásra kerülő alkatrészek megfelelően illeszkednek-e 

egymáshoz és az egyedi elemek pedig szükség szerint megtervezésre kerüljenek. A prototípus 

elkészült 3D modellje az 1. ábrán látható. 

   Mivel egy Descartes koordinátarendszer tengelyeivel párhuzamosan mozognak a gép 

tengelyei, azt kell tudni, hogy a három térbeli mozgásirány elérése érdekében legalább három 

hajtómotorra van szükségünk. A tengely menti mozgás miatt lineáris hajtást kell alkalmazni, 

ami több formában létezik. Ez lehet közvetlen módon megvalósítva, lineáris motorok [7] 

segítségével, vagy közvetetten, orsós hajtás vagy fogasszíj segítségével. 

   A prototípus megvalósításánál léptetőmotorokra és az orsós hajtásokra esett a választás. 

Léptetőmotorok előnye, hogy nyílt hurkú vezérléssel is pontos mozgásokra képesek, alacsony 

fordulatszámon nagy a nyomatékuk, azonban a fordulatszám növelésével csökken a 

nyomatékuk is. Ezt a tápfeszültség növelésével és a tekercseken folyó áram áramszabályzós 

korlátozásával lehet bizonyos fordulatszámig kiküszöbölni. 
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   1. ábra: Prototípus 3D modellje [6] 

 

 

 

   Vezérlésüket tekintve e motoroknak is meghajtó elektronikára van szükségük. Ezekhez 

azonban léteznek egy tokba integrált meghajtó integrált áramkörök (IC). Mivel az IC 

lábkiosztása sűrű, ezért ezekhez a vezérlőkhöz modulok formájában lehet hozzájutni, a 

szükséges alkatrészekkel körülvéve, tápfeszültség és vezérlő jelek fogadására felkészítve. Egy 

ilyen modult 2. ábra szemléltet. 

 

 

 

 
   2. ábra: A4988 léptetőmotor meghajtó modul [6] 

 

 

   Egy ilyen modulon található IC a léptetőmotor vezérléséhez szükséges összes vezérlési 

feladatot képes ellátni: 

 tekercseken átfolyó áram beállított szinten tartása 

 mikrolépéses üzemmód megvalósítása 

 vezérlőjelek fogadása (lépés és irányparancs) 
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   Az orsós hajtások működtetéséhez motorokra van szükség. Ezen a téren a választás a 

léptetőmotorokra esett, nyílt hurkú vezérlésük és pontos pozícionálhatóságuk miatt. Ezen 

belül a felhasználásra került típusok megválasztásakor az elterjedtségükre, kis költségükre és 

a prototípus fejlesztése során való elérhetőségükre volt fektetve a hangsúly. Így a választás az 

X és Y tengelyek esetében a NEMA23 rögzítéssel rendelkező léptetőmotorokra esett, amelyek 

az ipari alkalmazások területén elterjedtebbek, mivel ezzel a rögzítési kialakítással nagyobb 

teljesítményű motorok is elérhetőek. 

   A Z tengely esetében pedig a 3D nyomtatók és hobbi körben elterjedten alkalmazott 

NEMA17 rögzítéssel rendelkező motor került. Ennek kisebbek a méretei és ezzel együtt a 

tömege is. 

 

 

   Lineáris csapágyazás 

   Mivel Descartes koordinátarendszerű gépről van szó, ezért mindhárom mozgástengelye 

mentén lineáris csapágyazást igényel. Ezek megvalósítására különböző kész megoldások és 

egyedi kialakítások is egyaránt léteznek. 

   Kész kialakítások területén ezek úgynevezett lineáris vezetékként elérhetőek. Ezeket 

terhelhetőségük, hosszuk, gördülést vagy csúszást megvalósításának módja szerint egyaránt 

lehet csoportosítani. Az iparban használt típusok magas költséggel rendelkeznek, ezért ezek a 

prototípus gép tervezése során nem jöhettek szóba. 

   Mivel e gép esetén, az ipari alkalmazásokhoz képest, sokkal kisebb terhelésről és 

igénybevételről van szó, így lineáris csapágyazás terén golyós fióksín lett alkalmazva. Ez a 

megvalósítás számos hobbi kategóriájú és félipari CNC gép kialakításánál alkalmazva van és 

a kitűzött célokat teljesítik. A golyós fióksíneket párokban alkalmazva 45 kg-os terhelést is 

képesek elbírni. 

   Ez okból kifolyólag a prototípus gép esetében az Y és Z tengelyeknél golyós fióksínekkel 

lett megvalósítva a lineáris csapágyazás. Az Y és Z tengelyekre felszerelt golyós fióksínt a 3. 

ábra szemlélteti. 

 

 

 
   3. ábra: Y és Z tengelyek lineáris csapágyazása 



 

 

125 

 

   Vezérlés felépítése 

   A prototípus CNC gép mechanikai részeinek ismertetése után a következő fontos eleme a 

vezérlés. Ez mind a léptetőmotorokat meghajtó teljesítményfokozatot, mind pedig a vezérlő 

szoftvert futtató és a motorok vezérlőimpulzusait előállító egységeket tartalmazza. A vezérlés 

kialakításának vázlatát a 4. ábra mutatja be, amin a következő részegységek láthatók: 

1. Raspberry Pi Model B Rev. 2 egykártyás számítógép 

2. Arduino UNO fejlesztőpanel 

3. A4988 vezérlő IC-t tartalmazó modulok 

4. NEMA23 és NEMA17 léptetőmotorok 

 

 

 
      4. ábra: Vezérlés vázlata 

 
   
 

   A prototípus CNC gép kialakításakor a vezérlése távvezérlésre és távfelügyeletre is 

alkalmassá lett téve. Ehhez a Raspberry Pi [8] egykártyás számítógép lett felhasználva, 

amelyik ethernet porton keresztül csatlakozik az világhálóra. A Raspberry Pi egy Linux alapú 

operációs rendszert futtat, a Raspbian-t, amely beépített alkalmazásaként tartalmazza a távoli 

elérési funkciót. Ezt felhasználva, bármilyen internet kapcsolattal rendelkező számítógépről 

elérhető a Raspberry Pi-n futó CNC gépet vezérlő program kezelői felülete. 

   A Raspberry Pi-hez egy Arduino UNO [9] vezérlőpanel csatlakozik USB 2.0 porton 

keresztül. Ez kétirányú kommunikációt tesz lehetővé a Raspberry Pi és az Arduino UNO 

között. Erre a végállás kapcsolók és vészleállító gomb miatt van szükség. 

   Az Arduino UNO G-kódok formájába fogadja a parancsokat, amit a rajta futó G-kód 

interpreter (végrehajtó) valós időben alakít át a motorvezérlők számára szükséges lépés és 

irány parancsokká. Ezeket az A4988-as IC-t tartalmazó modulok elektromos impulzusok 

formájában fogadják és a léptetőmotorok elfordulásaként értelmezik. Az A4988 IC-k 

valósítják meg a kis áramú elektronika és a motorok nagy áramú áramköre közötti 

kapcsolatot. 

   Mivel a Raspberry Pi egy önálló számítógép, ezért a program rátöltése után nincs szükség 

más számítógépre a CNC gép működéséhez. 
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   Elvégzett fejlesztések 

   A következőkben a prototípus gépen elvégzett fejlesztések kerülnek bemutatásra. 

   A megépített CNC maró alapból rendelkezett a 3D nyomtató mozgásait megvalósító 

tengelyekkel. Emiatt a gépet egy építő felülettel (heated bed) és egy extruder egységgel kellett 

felszerelni. 

   A vezérlés terén viszont változtatásokat kell eszközölni, mivel az Arduino UNO nem 

alkalmas az összes feladat ellátására. Az FDM 3D nyomtató esetén a heated bed és az 

extruder hőmérsékletét stabilan kell tartani. A heated bed nagy hőkapacitása és relatív lassú 

melegedése miatt elegendő kétállású szabályozással vezérelni, vagyis ha a hőmérséklet 

túllépte a megengedett értéket, lekapcsolja a fűtést, ha pedig a kívánt érték alá esik, 

visszakapcsolja azt. 

   Az extruder esetében viszont más a helyzet. Ennek kicsi hőkapacitása van a fűtőelem 

teljesítményéhez képest. Ez azt jelenti, hogy ha megvárjuk, míg túllépi a beállított 

hőmérsékletet az aktuális hőmérséklet és ekkor kapcsoljuk le a fűtést, akkor a kívánt érték 

fölé fog melegedni. Ugyan ez érvényes kikapcsolás esetében is. Ennek kiküszöbölése 

érdekében PID szabályozást alkalmazunk. Továbbá az extruder fűtőeleme PWM 

teljesítményszabályozással van vezérelve, vagyis a fűtőteljesítmény nem csak ki-be 

kapcsolható, hanem közte átmenetet is megszabhatunk. Ezáltal egy olyan szabályozórendszert 

kapunk, amelyik bekapcsoláskor maximális teljesítményen fűt, majd ahogy közeledik a 

hőmérséklet a kívánt értékhez, a fűtőelem teljesítménye lekorlátozásra kerül. Így a 

hőmérséklet túllövés el lesz kerülve. Ha az ilyen túllövés túllép egy bizonyos mértéket, az 

extruder károsodását is okozhatja, mivel a benne lévő extrudálásra szánt szál olvadás helyett 

megég a magas hőmérséklet miatt. A felszerelt extrudert és heated bed-et az 5. ábra 

szemlélteti. 

 

 

 
   5. ábra: Felszerelt extruder és heated bed 

 

 

 

   Az FDM 3D nyomtató funkciótól eltérően, a lézergravírozó funkció nem igényel különös 

elektronikai vagy hardveres változtatásokat. Az egyetlen alakítás, hogy a CNC maró 

marómotorja helyett a lézeregység kerül felszerelésre. Ez rendelkezik a lézerdióda tápellátását 

előállító áramkörrel és optikailag leválasztott bemenettel, amellyel a lézert lehet bekapcsolni. 

   Az áramköre a lézernek úgy van kialakítva, hogy alaphelyzetben, ha áram alatt van, kis 

teljesítményen működik, és pozícionáló lézerként funkcionál, ilyenkor a teljesítménye a 

prezentációkhoz használt lézerpointerek teljesítményével egyenlő, ilyenkor veszélytelen 

szemre és bőrre nézve. 

   A vezérlő bemenetére jelet adva, a lézer maximális teljesítményén kezd el működni, vagyis 

alkalmas fa és különböző műanyagok gravírozására vagy vékony fóliák vágására. 
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   Prototípus multifunkcionális géppel elvégzett tesztek 

   Az egyes funkciókra való átépítés után, ezek külön-külön tesztelésre kerültek. 

   Az FDM 3D nyomtató funkció teszteléséhez egy „klasszikus” módszer lett választva. Egy  

10 mm oldalélű kocka került kinyomtatásra. 

   A nyomtatás végeztével a kocka minden oldala lemérésre került. A legnagyobb mértékben 

eltérő oldalt a 6. ábra szemlélteti. Látható, hogy az eltérés 0,04 mm, amely az FDM 

nyomtatási technológiánál minőségileg kimagaslónak számít. 

   A lézergravírozó funkció teszteléséhez két ábra lett fába gravírozva. Az ábrák eredeti 

változatát a 7. ábra mutatja. 

 

 

 

 

6. ábra: 10 mm oldalélű kocka mérése 7. ábra: Gravírozási tesztrajzok [10] [11] 

 

 

      A gravírozás után az elkészült mintázatok vizuálisan összehasonlításra kerültek az eredeti 

rajzolatokkal. A fába gravírozott mintákat a 8. ábra mutatja be. 

   Az összehasonlítás során elmondhatjuk, hogy részletgazdagság szempontjából mindkét 

gravírozott minta megfelel az eredeti rajznak, amennyire azt a gravírozási vastagság 

megengedi. Megfigyelhető, hogy a 8. ábra jobboldali képén vékonyabb a kontúrvonal, mint a 

baloldali képen. Ez annak következménye, hogy a jobboldali kép esetében a lézer fókusza 

kevésbé volt pontosan beállítva, így nem égette meg olyan mértékben a fát, mint a baloldali 

kép esetében, ahol a fókusz pontosabb volt. 

 

 

 

 
   8. ábra: Lézergravírozott minták 
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   A bal oldali képen továbbá a piros nyíllal jelölt részen egy kismértékű vonalkihagyás 

látható. Ez feltehetően a lézer nem időben való kapcsolásának a következménye, mivel a 

vektorgrafikus fájlok és az ezekből generált lézerútvonalon nem volt észlelhető a hiba. 

 

 

   Vevői igények felmérése 

   A multifunkcionális gép prototípusának elkészítése és tesztelése által megtudtuk, hogy 

melyek azok a részei, amelyek további fejlesztésre szorulnak. Viszont a prototípus a 

bemutatott formájában nem alkalmas a magánfelhasználók számára, mivel a végleges gép 

célközönsége nem csak technikai tudással rendelkező embereket érint.  

   Azonban ahhoz, hogy a felhasználó elvárásait megállapítsuk, fel kell mérnünk a potenciális 

vevők igényeit azzal kapcsolatban, hogy mit várnak el egy ilyen géptől, mekkora összeget 

fordítanának rá, mennyire hajlandóak pontos utasítások alapján esetlegesen összeszerelni egy 

ilyet stb. Ennek a megállapítására adatgyűjtést kell végezni, amelynek többféle módja lehet. 

Ezek közé tartozik a kérdőíves módszer, amely jelen esetben alkalmazásra került. 

   A kérdőívben 9 zárt kérdés és egy megjegyzés rovat került beillesztésre. Zárt kérdések 

(választási lehetőségekkel rendelkező kérdések) azért kerültek használatra, mivel ezekből 

könnyebb levonni a következtetést és az adatokból való információt is pontosabban meg lehet 

határozni. Célként 50 kitöltő lett kitűzve, azonban ez a szám a gyakorlatban 106 kitöltő lett. 

 

 

   A kérdőív kiértékelés és VOC táblázatba foglalása 

   A VOC (Voice Of the Customer), magyarul vevő hangja [12], egy olyan folyamatot jelent, 

amely által az ügyfél vagy vevő elvárásait, preferenciáit és ellenszenvét ragadjuk meg és 

hozzuk elemezhető formába. Az elemezhető formák alatt technikai eszközről lévén szó, 

leginkább műszaki paramétereket értünk. 

   A műszaki paraméterek, mivel egy rendszerben kerülnek alkalmazásra, hatással vannak 

egymásra. Ez a hatás lehet negatív vagy pozitív. Pozitív hatás számunkra előnyös, mert akkor 

egy paraméter javításával más műszaki paraméteren is javítunk. Negatív paraméter esetében, 

egyik paraméter javításával rontjuk a másikat. Ilyen esetekben kompromisszumot kell 

kössünk és csak olyan módon javíthatjuk az egyiket, hogy az ne menjen a másik paraméter 

rovására. Az ezt összefoglaló mátrixot a 9. ábra szemlélteti. 

 

 
   9. ábra: Műszaki paraméterek egymásra hatása 
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   A kapcsolati mátrix alapján megkaptuk, hogy melyik vevői igény milyen műszaki 

paramétertől függ és milyen mértékben. A következő lépésekben prioritizáljuk a vevői 

igényeket. Ezt 1-től 5-ig terjedő skálán való egész számú pontozással érjük el. Azt, hogy 

melyik vevői igény milyen értéket kapjon, a kérdőívre kapott válaszok alapján került 

meghatározásra. 

   A vevői igények prioritizálása és a műszaki paraméterektől való függésük felírása által 

megkapjuk, hogy az adott műszaki paraméter milyen mértékben hat az egész gépre és hogy 

mennyire befolyásolja a vevői igény kielégítését. Ezt százalékosan szemléltetve a 10. ábra 

mutatja be. 

 

 

 
   10. ábra: Műszaki paraméterek fontosságának eloszlása 

 

 

 

   Következtetés 

   A kutatás során szerzett információk elegendőek ahhoz, hogy a prototípus multifunkcionális 

gépből kiindulva, egy új eszközt fejlesszünk le. Ezekhez az információkhoz a QFD módszer 

alkalmazásával jutottunk. 
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